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50 Anos de sua Fundação

11.5.2011 617
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9.5.2011 2ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

17.5.2011 1164

9.5.2011 20ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.5.2011 1165

10.5.2011 34ª  Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.5.2011 643

10.5.2011 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.5.2011 1094

10.5.2011 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

17.5.2011 1168

10.5.2011 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.5.2011 1719

10.5.2011 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.5.2011 1720

10.5.2011 7ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável na

24.5.2011 1722
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1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
10.5.2011 7ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.5.2011 2181

11.5.2011 35ª  Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.5.2011 831

11.5.2011 11ª   Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

17.5.2011 1107

11.5.2011 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência e

Tecnologia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.5.2011 1170

11.5.2011 2ª Reunião Especial da Comissão

de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

17.5.2011 1171

11.5.2011 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.5.2011 1210

11.5.2011 9ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.5.2011 1568



____________________________________________________________________________

 11.5.2011 7ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.5.2011 1725

11.5.2011 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.5.2011 1726

11.5.2011 8ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.5.2011 1727

11.5.2011 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.5.2011 1729

11.5.2011 9ª  Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.5.2011 1775

11.5.2011 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.5.2011 1910

11.5.2011 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.5.2011 1919

12.5.2011 36ª  Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

14.5.2011 1023
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17ª Legislatura
 12.5.2011 22ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.5.2011 1173

12.5.2011 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.5.2011 1212

12.5.2011 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.5.2011 1730

12.5.2011 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

24.5.2011 1731

12.5.2011 8ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.5.2011 1734

12.5.2011 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação, Ciência

e Tecnologia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.5.2011 1735

12.5.2011 9ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.5.2011 1778

12.5.2011 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

26.5.2011 1919
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na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
16.5.2011 9ª  Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado

de Minas Gerais - Fapemig -

pelos 25 Anos de sua Fundação

18.5.2011 1193

17.5.2011 37ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.5.2011 1225

17.5.2011 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.5.2011 1736

17.5.2011 11ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.5.2011 1739

17.5.2011 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.5.2011 1779

17.5.2011 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

25.5.2011 1780

17.5.2011 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 1ª Sessão

25.5.2011 1782
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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
17.5.2011 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

25.5.2011 1783

17.5.2011 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Esporte, Lazer e Juventude

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

26.5.2011 1927

17.5.2011 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

27.5.2011 2083

17.5.2011 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.5.2011 2182

18.5.2011 38ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.5.2011 1427

18.5.2011 10ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.5.2011 1741

18.5.2011 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.5.2011 1744

18.5.2011 5ª  Reunião Ordinária da Comissão 27.5.2011 2084



____________________________________________________________________________

de Redação na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
18.5.2011 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.5.2011 2085

18.5.2011 24ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

27.5.2011 2086

18.5.2011 9ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência e

Tecnologia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.5.2011 2185

18.5.2011 10ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.5.2011 2187

18.5.2011 10ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.5.2011 2189

18.5.2011 9ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.5.2011 2192

19.5.2011 39ª  Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

21.5.2011 1601
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17ª Legislatura
19.5.2011 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

25.5.2011 1784

19.5.2011 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.5.2011 2088

19.5.2011 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.5.2011 2193

19.5.2011 2ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.5.2011 2194

20.5.2011 10ª  Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura -  Destinada à

Entrega ao Sr. Flávio Roberto

Silva de Azevedo, Presidente do

Conselho de Administração da

Vallourec & Mannesmann do

Brasil e da Vallourec-Sumitomo

Tubos do Brasil, do Título de

Cidadão Honorário do Estado de

Minas Gerais

25.5.2011 1747

20.5.2011 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

26.5.2011 1940
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Legislatura
23.5.2011 11ª  Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Justiça do

Trabalho pelos 70 Anos de sua

Criação

25.5.2011 1762

23.5.2011 2ª  Reunião Conjunta das

Comissões de Direitos Humanos

e do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.5.2011 1786

23.5.2011 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

26.5.2011 1941

23.5.2011 2ª Reunião Especial da Comissão

de Participação Popular na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.5.2011 2197

24.5.2011 40ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.5.2011 1797

24.5.2011 12ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.5.2011 1905

24.5.2011 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.5.2011 2198

25.5.2011 41ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão 27.5.2011 1997



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
25.5.2011 11ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.5.2011 2088

 25.5.2011 11ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.5.2011 2200

25.5.2011 10ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência e

Tecnologia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

31.5.2011 2212

26.5.2011 42ª  Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.5.2011 2109
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/4/2011

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino 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 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 debater os problemas que têm dificultado a consolidação do

Programa Nacional de Crédito Fundiário no Estado e a discutir e votar proposições da

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

quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº 100/2011, no 1º turno

(Deputado Fabiano Tolentino); Projeto de Lei nº 518/2011, em turno único (Deputado

Rômulo Viegas). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir os Srs. Adhemar Lopes de Almeida, Secretário de Reordenamento Agrário do

Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ananias Pereira de Souza, Gerente Executivo

da Área de Agricultura Familiar  da Superintendência Estadual de Microfinanças do

Banco do Nordeste do Brasil, representando o Sr. Luís Sérgio Farias Machado, titular

dessa Superintendência; Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Governo

da Caixa Econômica Federal; Edmar Gadelha, Subsecretário de Agricultura Familiar,

representando  o  Sr.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento; Manoel Costa, Secretário Extraordinário de Regularização Fundiária;

Ivonei Abade Brito,  Diretor-Geral do Iter-MG; Antônio Carlos Quaresma, Diretor de

Organização Fundiária Rural do Iter-MG; Vilson Luiz da Silva, Presidente da Fetaemg;

Márcio Stoduto, representante do Presidente da Emater-MG; a Sra. Henriette Lilian

Gonçalves, Analista de Negócios da Superintendência Estadual do Banco do Brasil,

representando o Sr. Carlos Geovane Rodrigues Queiroz, Gerente de Negócios dessa
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Superintendência; e o Sr. Jorge da Costa Vicente, Secretário Executivo do Conselho

Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  que  são  convidados  a  tomar

assento  à mesa.  A Presidência  concede a  palavra  ao  Deputado Rogério  Correia,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. 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, Antônio Carlos Arantes e

Fabiano Tolentino, em que solicitam seja encaminhado ao Secretário Extraordinário

de Regularização Fundiária pedido de providências a fim de que, a cada 120 dias,

seja enviado à Comissão relatório sobre o andamento das ações do Programa de

Crédito Fundiário; seja encaminhado ao Secretário Extraordinário de Regularização

Fundiária pedido de providências para a agilização da concessão de crédito fundiário

com a transferência da elaboração dos laudos que hoje cabem ao IEF e à Emater-MG

para a Unidade Técnica Estadual - UTE - do Programa Nacional de Crédito Fundiário;

seja  encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  ao  Secretário  Extraordinário  de

Regularização Fundiária pedido de providências para a ampliação da equipe técnica

responsável pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário, no Iter-MG e na referida

UTE; seja encaminhado ao Corregedor-Geral de Justiça pedido de providências a fim

de que se  informe aos  cartórios  do Estado que os  assentados  beneficiados  pelo

Programa Nacional de Crédito Fundiário são também abrangidos pelo art. 1º da Lei nº

14.313,  de  2002,  que  isenta  beneficiários  de  terras  rurais  do  pagamento  de

emolumentos;  e  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento pedido de providências para que se altere o Decreto nº 41.557, de

2001, que cria o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, de modo

a que o  Subsecretário  de Agricultura  Familiar  seja o  Presidente  desse Conselho.

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.
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Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Fabiano Tolentino, Presidente - Rômulo Viegas - Antônio Lerin.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

26/4/2011

Às  19  horas,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A Presidência  informa que  a

reunião se destina a obter esclarecimentos sobre a construção de um novo complexo

prisional no Município de Ribeirão das Neves. Registra-se a presença da Deputada

Liza Prado (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do

BPS) e do Deputado Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Lamac,  por

indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura). A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Mirtes Lima, da Câmara Municipal

de  Ribeirão  das  Neves,  representando  o  Sr.  Moacir  Martins  da  Costa  Júnior,

Presidente dessa Casa Legislativa; Márcia Aparecida Silva, Presidente da Associação

Ambientalista  Naturae  Vox  e  Maria  Teresa  dos  Santos,  Presidente  do  Grupo  de

Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade; e os Srs. Leonardo de

Oliveira  Gomes,  Assessor  de  Comunicação,  representando  o  Sr.  Walace  Ventura

Andrade, Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves; Gustavo Corgosinho Alves de

Meira, Defensor Público e Coordenador de Direitos Humanos da Defensoria Pública

do Estado de Minas Gerais; Rafael Lima Ribeiro, Pesquisador do Grupo de Pesquisa

Violência  e  Criminalidade  de  Direitos  Humanos,  representando  o  Sr.  Virgílio  de

Mattos, mestre e doutor em Direito e Professor de Criminologia; Padre José Geraldo

de Souza, da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias e Santo Antônio; José Alexandre

da Costa, Presidente da 137ª Subseção da OAB-MG - Ribeirão das Neves; Michel

Marie Le Ven, Professor aposentado da UFMG e membro do Centro de Estudos,

Pesquisa e Intervenção - Ribeirão das Neves - e Wilson de Sousa Carlos Filho, Vice-

Presidente  da  Associação  do  Cidadão  pelo  Bem  Nevense  -  Aciben  -,  que  são

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

Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas
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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

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 Rogério Correia (2) em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que nenhum

presídio seja construído no Município de Ribeirão da Neves, com a suspensão ou

extinção  de  qualquer  iniciativa  em  curso  nesse  sentido;  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências para

a desativação da Penitenciária  José Maria  Alkimin,  no Município  de  Ribeirão  das

Neves,  com  a  subsequente  transformação  de  suas  dependências  em  patrimônio

cultural do Estado; Durval Ângelo (6) em que solicita sejam discutidas denúncias de

irregularidades, violações de direitos e corrupção, na Penitenciária Nelson Hungria,

localizada no Município de Contagem; sejam encaminhadas ao Secretário de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao Coordenador Regional das

Promotorias  de  Justiça  do  Meio  Ambiente  das  Bacias  dos  Rios  das  Velhas  e

Paraopeba as notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária desta Comissão, que

debateu  a  violação  de  direitos  das  comunidades  impactadas  pelas  atividades  de

exploração  da  Mineradora  Vale,  especialmente  no  Distrito  de  Casa  Branca,  no

Município  de  Brumadinho.  Solicita  ainda  que  sejam  encaminhados  pedidos  de

providências para que seja realizada auditoria a fim de verificar o cumprimento, pela

Vale S.A., dos termos do licenciamento ambiental da Mina da Jangada, localizada

nesse Distrito, e para que se promova o estudo e o respectivo Relatório de Impacto

Ambiental - EIA-Rima -, para a renovação do licenciamento ambiental da Mina do

Córrego  do  Feijão,  no  mesmo  local;  sejam  encaminhados  aos  Vereadores  de

Brumadinho  as  referidas  notas  e  pedido  de  providências  para  que,  se  possível,

realizem uma audiência pública na Câmara Municipal  a fim de debater denúncias

sobre a violação de direitos  pela Vale S.A.,  segundo as quais  suas atividades de

mineração  vêm  atingindo  comunidades  locais,  especiamente  no  Distrito  de  Casa

Branca;  sejam  encaminhadas  ao  Prefeito  Municipal  de  Brumadinho,  ao  Ouvidor

Ambiental do Estado, ao CAO-MA, a Carolina de Moura Campos e à Vale S.A. as
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notas  taquigráficas  da  16ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão;  sejam

encaminhados à Presidência da República as citadas notas taquigráficas e pedido de

providências para que decrete a criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela

no Estado, com vistas à preservação de um dos últimos remanescentes do bioma

caracterizado pela combinação singular da mata atlântica, do cerrado e da vegetação

de canga, evitando-se assim a iminente destruição de mananciais que abastecem de

água a Região Metropolitana de Belo Horizonte e que alimentam as Bacias dos Rios

Doce  e  São  Francisco;  Liza  Prado  e  Rogério  Correia  (6)  em  que  solicitam  seja

encaminhado  ao  Procurador-Geral  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a

realização de investimentos na rede física, equipamentos e recursos humanos nas

unidades  do  Ministério  Público  em  Ribeirão  das  Neves;  seja  encaminhado  ao

Defensor Público-Geral pedido de providências para a realização de investimentos na

rede física, equipamentos e recursos humanos nas unidades da Defensoria Pública

em  Ribeirão  das  Neves;  seja  encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de

providências para que agende uma reunião, com a participação desta Comissão e de

representantes  das  entidades  que compõem  a rede Nós  amamos Neves,  para  a

discussão  de  questões  relacionadas  à  implantação  da  unidade  Parceria  Público-

Privada Penitenciária,  no Município de Ribeirão  das Neves;  seja encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para a

realização de melhorias na rede física do Poder Judiciário no Município de Ribeirão

das Neves, com obras e investimentos em equipamentos, bem como aprimoramento

dos  recursos  humanos  disponíveis  nessa  localidade;  sejam  encaminhados  à

Prefeitura  Municipal  de  Ribeirão  das  Neves  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio

Ambiente pedidos de providências para a criação do Parque Municipal e Ambiental

Fazenda Mato Grosso, nesse Município; seja encaminhado ao Conselho de Política

Ambiental  -  Copam  -  pedido  de  providências  para  a  revisão  do  processo  de

licenciamento  ambiental  nº  16541/2009-001/2010,  referente  à  obra  de  unidades

penitenciárias a serem edificadas em área de proteção ambiental no Município de

Ribeirão  das  Neves,  tendo  em  vista  a  existência  de  irregularidades  no  referido

procedimento,  especialmente  a  votação  com  nove  abstenções  em  quinze  votos

possíveis, em desacordo com as normas legais e regimentais que regem a espécie.

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, 27 de abril de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

28/4/2011

Às 14h15min, comparece no auditório do Sindicato dos Rodoviários do Município de

Itabira  o  Deputado  Paulo  Lamac,  membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir o direito à moradia e a falta de

serviços  básicos  no  Bairro  Drummond,  em  Itabira.  A  Presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Maria das Graças de Carvalho Lima

e o Sr.  Gilberto Antônio Magalhães, respectivamente, Secretária de Ação Social  e

Procurador do Município de Itabira, os quais representam o Sr. João Izael Querino

Coelho,  Prefeito  desse Município;  os  Srs.  Sebastião  Ferreira Leite,  Presidente  da

Câmara Municipal de Itabira; Sebastião Ferreira da Silva, Presidente da Comissão de

Assistência  Social  e  Direitos  Humanos  da  Câmara  Municipal  de  Itabira;  Adilson

Gualberto  Campos,  Presidente  da  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Carlos

Drummond;  e Carlos  Francisco Tenório Gueiros, representante da comunidade do

Bairro Carlos Drummond; e o Pe. José Geraldo de Melo, representante da Diocese de

Itabira  e  Coronel  Fabriciano,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente justifica a ausência nesta reunião dos Deputados Durval Ângelo e Carlin

Moura,  autores  do  requerimento  que  motivou  a  reunião,  e  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

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

encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2011.

Durval Ângelo, Presidente. 



63
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA DA 7ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/5/2011

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Durval  Ângelo  -  Entrega  de  placa  -  Palavras  da  Prefeita  Marília  Campos  -

Apresentação  musical  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Registro  de  presença  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

André Quintão - Bosco - Carlin Moura - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elismar

Prado - Maria Tereza Lara - Rogério Correia - Ulysses Gomes.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h5min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Município de Contagem pelo

centenário de sua emancipação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Marília Campos,

Prefeita Municipal de Contagem; e os Exmos. Srs. Deputado Federal Weliton Prado;

Pier Giorgio Senesi Filho, Secretário Municipal de Serviços Urbanos, representando o

Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte,  Márcio  Lacerda;  Delegado-Geral  Walter  de

Ávila, representando o Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Jairo Léllis Filho; Olavo



64
____________________________________________________________________________

Machado Júnior, Presidente do Sistema Fiemg; Vereador Gustavo Gibson, Vice-Líder

do  Governo  na  Câmara  de  Vereadores  de  Contagem;  Rogério  Avelar,  Prefeito

Municipal de Lagoa Santa e Presidente da Granbel; e Deputado Durval Ângelo, autor

do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Carlão Pereira, ex-Deputado e

atual assessor especial da Prefeita Marília Campos; Agostinho Silveira, ex-Deputado

e  Vice-Prefeito  de  Contagem;  e  Vereador  Ivayr  Soalheiro,  Líder  do  Governo  na

Câmara  Municipal  de  Contagem;  da  Exma.  Sra.  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet,

Defensora-Geral  do  Estado;  e  dos  Exmos.  Srs.  Márcio  Barbosa  de  Rezende,

Superintendente da Assessoria de Representação da Distribuição da Cemig; Jorge

André Periquito,  Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas

Gerais -  Utramig -;  jornalista Luiz Carlos  Bernardes,  Peninha,  em nome de quem

estendemos  as  saudações  aos  demais  jornalistas  presentes;  Deputado  Federal

Gabriel Guimarães; William Santos, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da

OAB; Edilton Pires, Presidente da CDL-Contagem; Humberto Nogueira, Presidente da

Associação Comercial e Industrial de Contagem; e Carlos Calazans, Presidente do

Instituto Mineiro de Relações do Trabalho.

Execução do Hino Nacional

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

pela Orquestra Jovem de Contagem, sob a regência do maestro Renato Almeida.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Durval Ângelo

Exmo. Sr. Deputado Estadual Doutor Viana, aqui representando o Presidente do

Legislativo,  em  cuja  pessoa  faço  uma saudação  especial  a  todos  os  Deputados

Estaduais  presentes;  Exma.  Sra.  Marília  Campos,  Prefeita  de  Contagem,  amiga,

companheira de partido e ex-Deputada Estadual; Exmo. Sr. Deputado Federal Weliton

Prado, aqui representando a bancada federal do PT; Exmo. Sr. Pier Giorgio Senesi

Filho, Secretário Municipal de Serviços Urbanos, representando o Sr. Márcio Lacerda,

Prefeito de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Delegado-Geral Walter de Ávila, irmão do ex-

Deputado Wanderley Ávila, o Leley, muito querido nesta Casa, representando o Chefe
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da Polícia Civil de Minas Gerais, Delegado-Geral Jairo Léllis Filho - é uma alegria tê-

lo aqui; Exmo. Sr. Olavo Machado Júnior, Presidente do Sistema Fiemg; Exmo. Sr.

Gustavo Gibson, Vice-Líder do Governo na Câmara Municipal de Contagem; Exmo.

Sr. Vereador Ivayr Soalheiros, Líder do Governo na Câmara Municipal; Vereadores de

Contagem  aqui  presentes;  lideranças  partidárias;  representantes  da  comunidade;

Secretários e servidores municipais.  Na pessoa do Presidente do meu partido, Sr.

Lindomar Gomes, saúdo todos os Presidentes de partidos que aqui se encontram;

uma saudação especial a essa juventude bela, bonita, da nossa Orquestra Jovem de

Contagem, orgulho, satisfação e alegria do nosso Município.

“O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, / Mas o Tejo não é mais

belo que o rio que corre pela minha aldeia / Porque o Tejo não é o rio que corre pela

minha aldeia.” Com os versos do poeta Fernando Pessoa, quero fazer uma saudação

especial a Contagem pelos 100 anos de sua emancipação político-administrativa. É

evidente  que  a  história  desse  importante  Município  mineiro  não  se  inicia  com  a

conquista da autonomia, em 1911. A cidade possui tradições muito mais antigas, que

remontam  ao  início  da  ocupação  de  nossas  Minas  Gerais,  com  as  entradas  e

bandeiras  na  época  do  Brasil  colonial.  A  história  de  Contagem,  portanto,  está

diretamente ligada à história do povoamento de Minas Gerais, uma vez que se tem

notícia da existência do posto fiscal em Contagem no início do século XVIII. Daí, a

origem do nome do Município, pois, naquele posto fiscal, era feita a contagem dos

produtos que vinham para cidades históricas como Ouro Preto, Diamantina e Sabará,

para fins de pagamento e controle dos impostos. Outras referências dessa antiga e

forte tradição do Município, anteriores à nossa emancipação, podem ser encontradas

no  âmbito  da  religiosidade.  A Paróquia  São Gonçalo,  por  exemplo,  do  centro  de

Contagem, foi criada há 157 anos, em 1854, pela Lei Provincial nº 671. A festa do

Jubileu de Nossa Senhora das Dores é celebrada no Município há mais de 200 anos,

e o registro de sua primeira celebração data do ano de 1806, ainda na antiga Capela

de São Gonçalo. Não podemos deixar de destacar a tradição da cultura afro, por meio

dos arturos e dos ciríacos. As guardas de congos são fortes tradições de Contagem.

São fatos históricos que nos ajudam a caracterizar Contagem, sua população, suas

tradições e cultura. Assim, eu também, a exemplo de Fernando Pessoa, considero
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que os  rios  que correm na minha aldeia,  suas riquezas  naturais  e  seu povo tão

acolhedor  são os  mais  belos.  E  o são porque fazem parte da  minha história,  da

história de cada um de vocês, bem como da de todos os mineiros.

Em seus 100 anos de emancipação, Contagem teve 20 Prefeitos e 1 Prefeita, a

minha amiga e companheira Marília  Campos. Que me perdoem os homens, mas,

com certeza,  uma mulher  que fez mais  pelo Município que os 20  homens que a

antecederam. Ela tem um mérito ainda maior: assumiu o Município praticamente sem

caixa, com um dívida muito elevada, da ordem de 493 milhões, representando 125%

da receita do Município. Sem contar a dívida social, a dívida na educação, a dívida na

saúde,  a  dívida  em  tantas  outras  áreas  sociais  do  Município.  Realizando  uma

administração séria e responsável, a Prefeita conseguiu equalizar as contas públicas

municipais.  Hoje  a  dívida  de  Contagem  foi  reduzida  para  58%  da  receita  do

Município.  E  mais:  na  atual  gestão,  a  receita  do  Município  praticamente  dobrou.

Contagem, hoje, é a 3ª maior economia de Minas, estava caminhando para ser a 6ª,

já era a 5ª de Minas e a 25ª do Brasil. Como não podia deixar de ser, a competência

administrativa  da  Prefeita  ganhou  reconhecimento  não  somente  no  âmbito  de

Contagem, mas extrapolou os limites da cidade e ganhou projeção em outras esferas

públicas e privadas. Na semana passada, foi eleita Vice-Presidente da Associação

dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Granbel. Vou anunciar

aqui: na próxima terça-feira, às 17 horas, a Prefeita receberá do Tribunal Regional do

Trabalho um prêmio inédito, por ser Contagem a única cidade de Minas Gerais que

quitou totalmente todos os seus precatórios trabalhistas. Esses precatórios existiam

há mais de 15 anos no Município. Por exemplo, as dívidas trabalhistas históricas do

Município, como as da Companhia Urbanizadora de Contagem - Cuco -,  além de

precatórios  de  outras  fundações  municipais.  Isso  demonstra  claramente  a

preocupação com trabalhadores, com a questão social. 

O prêmio concedido pelo Tribunal Regional do Trabalho sucede a vários outros, em

diferentes  áreas.  Entre  eles,  o  título  de  Hospital  Amigo  da  Criança,  conferido  à

Maternidade Municipal, em 2005, pelo Ministério da Saúde e pelo Fundo das Nações

Unidas  para  a  Infância  -  Unicef  -,  pela  excelência  do  trabalho  e  qualidade  do

programa de  promoção  e  apoio  ao  aleitamento  materno.  E  ainda  o  prêmio  Selo
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Cidade Cidadã, concedido ao Município por dois anos consecutivos, em 2009 e 2010,

pela  Comissão  de  Desenvolvimento  Urbano  da  Câmara  dos  Deputados,  por  se

destacar na implementação de políticas públicas de enfrentamento de situações de

risco.  Em 2010 a  cidade conquistou o  prêmio  com o  programa Intervenções  nas

Áreas de Risco do Município de Contagem. Só para termos uma ideia, estão sendo

construídas  4  mil  novas  moradias  no  Município  -  os  companheiros  da  Caixa

Econômica Federal estão aqui para atestar isso -, tirando realmente populações das

áreas de risco. Nas chuvas dos últimos anos não ouvimos histórias de tragédias e

mortes  em  Contagem.  O  programa  Sem  Limite  tem  garantido  às  pessoas  com

deficiência de locomoção, por meio do transporte porta a porta, o acesso à saúde e à

educação. Há pouco tempo, em reunião com os condutores do Sem Limite, muitos

chegaram às lágrimas ao relatarem o trabalho feito com a criança com necessidades

especiais.

Também no âmbito da economia Contagem se destaca na administração Marília

Campos.  Vale  lembrar,  Olavo,  que  a  Prefeita  recebeu,  merecidamente,  o  Prêmio

Sebrae  Prefeito  Empreendedor  2009-2010,  por  estimular  o  empreendedorismo no

Município. Contagem, nos últimos três anos, gerou 46 mil novos empregos na cidade,

sem  extinguir  postos  anteriores.  Também  em  2010  recebeu  das  mãos  do  então

Presidente Lula certificado e troféu pelo projeto Juventude Fazendo Gênero, realizado

pelo  Consórcio  das  Mulheres  das  Gerais,  do  qual  a  Prefeita  Marília  Campos  é

Presidenta.  O  projeto  tem  um  alcance  fundamental.  Nós  trabalhamos  com  essa

questão de gênero na Comissão de Direitos Humanos, e o projeto tem reduzido a

violência doméstica contra as mulheres.

Mas o mais importante é que a atual administração mudou a cara de Contagem.

Nunca, na história da cidade, houve tantas ações e obras estruturais como na gestão

de Marília  Campos.  Iniciativa  importante,  por  exemplo,  é  a  construção do Centro

Materno-infantil,  que será entregue em agosto de 2010. Fundamental também é a

implantação de 18 novas unidades básicas de saúde - as UBSs -, a serem entregues

até o próximo ano. Vamos dobrar, no governo Marília, o número de leitos públicos em

Contagem, num sistema de saúde em que não temos nenhum equipamento federal,

nenhum equipamento estadual da Fhemig, e não temos até o momento, a não ser
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poucos leitos no São José, nenhum hospital privado consorciado ao SUS. Tudo é

assumido por Contagem, para os seus filhos e ainda para uma demanda reprimida da

Região Metropolitana. 

Como eu dizia, serão implantadas 18 novas UBSs, a serem entregues até 2011. E,

nesse grande projeto de reestruturação do atendimento municipal de saúde, em uma

parceria da Prefeitura com o governo federal, Contagem terá o novo pronto-socorro -

a Unidade de Pronto-Atendimento -, que será instalada na Av. João César de Oliveira.

Será um basta a tudo que representa de ruim para a saúde de Contagem: o posto JK

será fechado e ficará no passado da história da saúde do Município.

Isso  para  nós  tem  um  simbolismo  muito  grande.  As  realizações  na  área  da

educação são outros destaques da administração Marília Campos. Exemplos claros:

o Projeto Música na Escola,  a experiência a que assistimos aqui,  hoje,  da nossa

orquestra jovem, e os projetos Educação pelo Tambor, Escola Aberta e Mulheres da

Paz.  O  ensino  fundamental  do  Município  está  entre  os  melhores  da  Região

Metropolitana. Em algumas séries, apresenta a melhor nota nas avaliações nacionais.

Também o ensino médio e profissionalizante da Funec é considerado um dos mais

bem conceituados do Estado. Sem contar que o número de alunos na rede municipal

de educação infantil mais que dobrou. Acrescente-se ainda a política de inclusão dos

alunos com deficiência na rede municipal, que já chegam a 1.130. E, há seis anos, a

Prefeitura distribui a todos os alunos da rede, gratuitamente, um “kit” escolar.

Também não poderíamos deixar de ressaltar os programas sociais da Prefeitura,

que possibilitaram melhoria da qualidade de vida para a população menos favorecida.

Os centros de referência de assistência social - Cras - estão presentes em sete das

oito  regiões  da  cidade.  Equipamentos  igualmente  importantes  que  tiveram

investimento significativo são os centros de referência do idoso. O espaço Bem Viver,

na sede, foi reformado e ampliado. Outro foi construído em Nova Contagem, e outros

dois foram inaugurados no Ressaca e no Industrial.

Também podemos falar das realizações por região. No Eldorado, temos a segunda

etapa das obras na Av. João César de Oliveira e das obras de urbanização no Parque

São João e na Vila Jardim Eldorado, entre outras. Na Regional Industrial, a Av. Tereza

Cristina e o Residencial Parque Arrudas foram concluídos, e foi reformada e ampliada
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a Unidade Básica de Saúde Vila Diniz.

Já  na  região  do  Nacional,  podemos  citar  a  revitalização  da  Av.  Nacional  e  a

construção  da  Praça  da  Juventude,  ainda  para  este  ano,  um  grande  centro  de

esportes e lazer.  No Petrolândia,  a reforma e a ampliação da unidade de pronto-

atendimento, como também em Sapucaia, o Cemei.  No Ressaca, a nova Unidade

Básica de Saúde, que vai atender aos Bairros Milanez, Colorado e Oitis, é uma das

muitas que estão sendo criadas e ampliadas em todo o Município. No Riacho, hoje,

está  em obra a revitalização de 13 praças, como sinal  do que ocorre em toda a

cidade. Na Sede, onde moro, entre várias realizações, há a ampliação da rede de

esgotos,  nos  Bairros  Colonial,  Praia,  Santa  Luzia,  Chácaras  Del  Rey,  Quintas

Coloniais, Granja Vista Alegre e Jocum, e a construção de conjuntos habitacionais

nas Vilas Maracanã e Maria da Conceição, acabando com a tragédia urbana que

sempre conhecíamos no período das chuvas. Por fim, na regional da Várzea das

Flores,  podemos  destacar  a  instalação  do  primeiro  distrito  industrial  da  região,  a

ampliação da rede de esgotos e a nova unidade de urgência. Será um distrito que,

em  tamanho e  investimento,  em nada  perderá  para  a  Cidade  Industrial,  onde os

moradores há 70 anos esperam a indenização por seus terrenos. Esse problema não

haverá em Várzea das Flores.

É  muito  bom  comemorar  tantas  realizações  em  uma  cidade  que  conquista  a

cidadania plena, por meio do Orçamento Participativo, Letícia, e dos conselhos de

cidadania. Cidade que escolhi para morar há 35 anos e onde atuo como professor

das redes municipal  e estadual.  Cidade que me fez seu cidadão honorário,  onde

exerci mandatos de Vereador e hoje exerço mandato de Deputado.  Cidade que é

grande, das maiores de Minas, mas que cabe no coração da gente, como a aldeia de

Fernando Pessoa, pois “aqui é o meu lugar”, onde crio meus filhos e vivo com meus

amigos, cidade que amo e onde sou feliz. Por isso não vejo somente o exercício da

política nacional, mas a concretização de um sonho e um desafio: o de unir forças

para construir uma Contagem cada vez mais igualitária e fraterna.

Portanto,  ao  comemorarmos  os  100  anos  da  emancipação  de  Contagem  e

ressaltarmos a história desse Município, é importante que nos voltemos não somente

para as conquistas e realizações passadas. Na realidade, como dizia o Pe. Antônio
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Vieira  no  Sermão de Santo  Antônio,  ao  comparar  a  história  como dois  espelhos

recíprocos, lado a lado, você olha para o passado, ele reflete o futuro; você olha para

o futuro, ele reflete o passado. 

Aquilo que vivemos aqui, que se chama presente, nada mais é que o pretérito do

passado e o futuro do presente, nas palavras do grande orador sacro. Mas, para tudo

que está sendo realizado hoje e para o futuro promissor dessa cidade que começa a

ser gestado agora, é algo significativo celebrarmos 100 anos. E falo deste futuro,

tendo como inspiração as palavras de outro poeta, outro Fernando, porém este é

Sabino,  é mineiro e  assim se  expressa:  “Certeza!  De tudo ficaram três  coisas:  a

certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que precisamos continuar,

a  certeza  de  que  seremos  interrompidos  antes  de  terminar”.  Portanto,  devemos:

“fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo, uma

escada, do sonho uma ponte, da procura, um encontro”. Muito obrigado. 

Entrega de placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, fará entrega à Exma. Sra. Marília

Campos, Prefeita de Contagem, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser

entregue contém os seguintes dizeres: (- Lê): “A história do maior polo industrial do

Estado de Minas Gerais, surgido como posto de fiscalização no século XVIII, é, por si,

atestado dos efeitos do trabalho continuado de homens e mulheres que tiveram por

norte o progresso e o desenvolvimento. Destinado à prosperidade, o local nasceu do

natural influxo de pessoas e do encontro de rotas ainda nos tempos do Ciclo do Ouro.

Com o passar  de muitas  décadas,  o pequeno arraial  surgido no entorno daquele

posto de registro tornar-se-ia uma movimentada paróquia. O contínuo crescimento

culminaria  com sua elevação a  Município,  em 1911.  A Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais congratula-se com o Município de Contagem pelo centenário

de sua emancipação e presta-lhe esta justa homenagem”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida também o Deputado Durval Ângelo, autor

do  requerimento  que  suscitou  esta  justa  homenagem  a  Contagem  pelo  seu

centenário, a acompanhar-nos na entrega desta lembrança tão importante nesta data.

- Procede-se à entrega da placa.
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Palavras da Prefeita Marília Campos

Deputado  Estadual  Doutor  Viana,  representando  o  Presidente  Dinis  Pinheiro;

Deputado  Federal  Weliton  Prado;  Pier  Giorgio,  representando  Márcio  Lacerda,

Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Walter  de  Ávila,  Delegado  Regional,

representando Jairo Léllis, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais; Gustavo Gibson,

meu Vice-Líder na Câmara dos Vereadores, na pessoa de quem cumprimento todos

os Vereadores aqui  presentes;  meu amigo Olavo Machado,  Presidente da Fiemg;

Deputado Estadual Durval Ângelo, companheiro de partido, autor  do requerimento

que deu origem a esta reunião; cumprimento Hamilton Reis, meu Secretário Municipal

de Governo, e Léo Antunes, meu Secretário destacado para coordenar as ações do

centenário; cumprimento os demais Deputados, as lideranças sindicais e populares,

os representantes religiosos, todas as autoridades aqui presentes, os profissionais da

imprensa;  cumprimento,  também,  meu  marido,  José  Prata,  meu  companheiro  de

todas as horas; cumprimento meu Vice-Prefeito, Agostinho Silveira; boa noite a todos

e a todas. 

Falarei um pouquinho sobre a história de Contagem a que o nosso Deputado Durval

Ângelo  já  se  referiu.  É  importante  registrar  essa  memória  porque  compõe  a

identidade da cidade.

Não  poderia  deixar  de  cumprimentar  a  Orquestra  Jovem de Contagem, de  que

tenho muito orgulho, pela música, pelo talento e por compor a identidade do nosso

Município. Muito obrigada pela presença. 

Segundo os registros  oficiais,  a  história  de Contagem remonta à descoberta do

ouro, no século XVII, pelos bandeirantes paulistas. A origem do nome “Contagem das

Abóboras”  não está comprovada em documentos, mas,  segundo historiadores,  os

bandeirantes  tinham  como costume plantar  roças por  onde passavam e entre as

sementes usavam as de abóbora. O terreno úmido favorecia o plantio. Como a região

das abóboras era ponto de encontro das rotas de abastecimento, a Coroa Portuguesa

instalou, em 1716, o registro fiscal para a arrecadação dos direitos de carga, escravos

e gado. Nascia o Registro das Abóboras, conhecido pelos tropeiros, comerciantes e

viajantes em geral como Contagem das Abóboras, que seria desativado em 1759.

No início do século XIX, o arraial passou a ser chamado de “Sam Gonçalo das
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Abóboras”,  homenagem ao santo protetor  das viagens que ganhou uma pequena

capela construída pelos tropeiros  e viajantes  que passavam pelo lugarejo. Com o

tempo, surgiram plantações de roças e criação de gado para sobrevivência. E aos

poucos, o arraial foi se formando em torno da capela - hoje a Igreja Matriz de São

Gonçalo -, conciliando as funções comerciais e agropastoris durante os séculos XVIII

e  XIX  até  meados  do  século  XX.  Em  29/4/1854,  o  local  passa  a  se  chamar

oficialmente  Contagem.  E experimenta um ciclo de  crescimento a partir  de 1897,

quando a  Capital  mineira  foi  transferida  para  Belo  Horizonte.  Contagem  se torna

Município em 30/8/1911, pela Lei nº 556. Por contingências políticas, Contagem perde

a sua autonomia administrativa em 1938, e ela só é restaurada 10 anos depois.

Em 1946, a instalação do Parque Industrial Juventino Dias, mais tarde denominado

Cidade  Industrial,  impulsiona  o  crescimento  econômico  e  faz  nascer  a  cidade

operária. 

Olavo, o senhor já estava lá? 

Em 1952, o Governador Juscelino Kubitschek cria a Cemig para fornecer energia

elétrica para a Cidade Industrial,  que,  ao final  de 1950, tinha se transformado no

maior  núcleo  industrial  de  Minas  Gerais,  em  torno  do  qual  se  desenvolveu  uma

extensa  malha  de  serviços  e  equipamentos  públicos.  Em  1970,  foi  implantado  o

Centro  Industrial  de  Contagem  -  Cinco  -  com  recursos  do  governo  federal  e  da

Prefeitura de Contagem. O papel do Estado, que criou empresas estatais estratégicas

e viabilizou investimentos, e dos empresários, que acreditaram na industrialização,

mostrou-se fundamental para o crescimento econômico. Em 1971, foi criada a Ceasa-

Minas - Centrais de Abastecimento de Minas Gerais. 

O senhor já estava lá, Rogério? 

Também na década de 1970, o Eldorado se fortalece como centro comercial  da

cidade, tendo como eixo principal a Avenida João César de Oliveira, que foi duplicada

e neste ano terá concluída a sua primeira revitalização, que dá ares de modernidade

à nossa cidade.

A presença das indústrias modifica o perfil do Município, que perde características

interioranas e começa a se projetar como grande centro urbano, atraindo gente de

todas  as  partes.  A  mistura  de  desenvolvimento  econômico  e  de  crescimento
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desordenado, sem infraestrutura, provoca a expansão da cidade para as periferias, a

criação de vilas e favelas  e a explosão demográfica, com suas potencialidades e

problemas a desafiar o poder público. A cidade vê surgir os movimentos populares

organizados em torno de demandas por melhorias de educação, saúde, esgoto, água,

luz e transporte coletivo. Em 1968, as greves vitoriosas dos metalúrgicos de Osasco,

em São Paulo, e de Contagem, foram as últimas manifestações operárias da década

de 1960, em plena ditadura militar. 

O Sr. Paulo César Funghi se encontra presente? Como líder sindical deve lembrar-

se muito bem de que, em 1989, outra greve iria chamar a atenção do País e do

mundo,  quando  operários  da  siderúrgica  Mannesmann  ocuparam  a  empresa  na

Cidade Industrial. 

Paulo, o senhor estava também? 

Encapuzados e usando barras de ferro para reagirem diante de uma invasão da

polícia, eles resistiram durante sete dias. 

Outro movimento que marcou época pediu o fim da poluição da Itaú, fabrica de

cimento que seria fechada na década de 1970 e que teve suas torres tombadas como

patrimônio histórico do Município. Em 1979, quando surge o novo sindicalismo, com

as greves do ABC Paulista, que revelaram a liderança de Lula, Contagem participa

ativamente. É criada a Associação dos Professores - APC -, depois transformada em

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação -  Sind-UTE -,  e retomando-se o

comando do Sindicato dos Metalúrgicos de BH, Contagem e Região. 

Estão aí a Cleo e o Lindomar para testemunharem isso. Vocês estão vendo que

muitos  dos  meus  Secretários  metalúrgicos  e  professores  estão  hoje  comigo  e

estiveram  à  frente  do  movimento  sindical,  aliás,  eu,  na  época,  era  sindicalista

bancária.

Essas e outras lutas populares eram notícia no “Jornal dos Bairros”, publicação que

circulava  na  região  industrial  da  Grande  BH  e  foi  testemunha  importante  da

organização popular e sindical da resistência ao regime militar. O “Jornal dos Bairros”

teve a ajuda, com certeza, do meu Secretário de Governo, Hanilton Reis, que, na

época, era redator desse jornal, um militante ativo.

Desde suas origens, Contagem sempre foi um lugar de acolhida. Parafraseando



74
____________________________________________________________________________

Guimarães Rosa, Contagem são muitas, pois acolhe pessoas de todas as partes de

Minas. Primeiro, foram os tropeiros e viajantes. Depois, os imigrantes que vieram em

busca  de  trabalho  e  moradia  durante  o  processo  de  industrialização.  E  hoje,

profissionais de outros Estados e estrangeiros, que chegam em busca de negócios e

oportunidades, pois a cidade não para de crescer.

Sou uma das pessoas que Contagem acolheu. Mineira de Ouro Branco, vivi muitos

anos  no Triângulo-Uberlândia,  Araguari,  Uberaba,  Monte  Carmelo  -  e  vim  para  a

cidade de Contagem em 1987. Moro com a minha família no Bairro Eldorado há mais

de  24  anos.  Minha  trajetória  política,  que  inclui  os  mandatos  de  Vereadora  e

Deputada Estadual, comprovam que Contagem é uma cidade generosa. E também

uma cidade ousada, que em 2004 elegeu a primeira mulher em sua história para

governar  a  cidade e  a  única  a  ser  reeleita  quatro  anos  depois.  Essa mistura  de

generosidade e ousadia permite que eu tenha a honra e o privilégio de ser a Prefeita

do centenário.

Contagem é uma cidade múltipla. Sua identidade é forjada na interação cotidiana

com os Municípios irmãos, com os quais se divide geograficamente e com os quais

se integra na busca de soluções conjuntas para os problemas e desafios. Contagem

tem um pouco de Betim, de Belo Horizonte, de Ibirité,  de Ribeirão das Neves, de

Esmeraldas,  cidades  com  as  quais  tem  limites  que  se  misturam  e  criam  uma

realidade cada vez mais metropolitana. Contagem é uma cidade a ser descoberta.

Uma  cidade  que  preserva  as  suas  tradições  religiosas  na  Igreja  Matriz  de  São

Gonçalo, que preserva a Casa de Cultura e o Centro Cultural, partes do patrimônio

histórico.  Contagem  das  feiras  tradicionais  do  Eldorado  e  do  Bairro  Amazonas,

Deputado Carlin Moura. Da Casa de Cacos, revestida artesanalmente de cacos de

louças e vidros, e que vai ser restaurada. Contagem do Parque Municipal Gentil Diniz,

com quase 30.000m2 de vegetação característica do cerrado e da mata atlântica.

Contagem das jabuticabeiras, árvores símbolo da cidade, e da Barragem Vargem das

Flores, situada na divisa com Betim e de importância vital para o abastecimento de

água  da  Grande  BH.  Contagem  dos  arturos,  comunidade  negra,  formada  por

descendentes de escravos, que se preocupa em divulgar as suas tradições através

da música e de danças religiosas de origem africana.
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Contagem dos ciríacos, da festa de Nossa Senhora do Rosário, da Folia de Reis e

da gincana anual que envolve a sua juventude. Contagem do Poliesportivo do Riacho,

que recebe competições do circuito nacional, do ginásio de hóquei e dos Parques do

Eldorado e do Tropical.

Contagem é uma cidade que combate o preconceito e a discriminação. Desde o

início do governo, em 2005, foram realizadas seis Paradas do Orgulho “Gay”, com

apoio total da administração pública. Por iniciativa da Câmara Municipal foi criado o

Dia da Parada do Orgulho LGBT, comemorado todo primeiro domingo de agosto.

Entre  outras  iniciativas  da  Prefeitura  estão  o  Programa  Gênese  -  Gênero  e

Sexualidade, na rede municipal de ensino e cursos de Educação sem Homofobia,

ofertados  aos  professores.  São  políticas  públicas  que  estimulam  o  respeito  à

orientação  sexual.  E  que  são  tratadas  com  a  mesma  prioridade  de  ações  que

combatem a discriminação racial, defendem a liberdade de religião e de expressão, a

inclusão de portadores de deficiência, o fim da violência contra mulheres e crianças e

o respeito aos idosos e aos direitos humanos, conforme estabelece a Constituição

Federal, que diz ser dever do Estado "promover o bem de todos, sem preconceitos de

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação".

Contagem das praças e das áreas de lazer construídas ou revitalizadas, nas quais

as crianças brincam, as famílias se encontram, os namorados passeiam. E nas quais

os idosos utilizam as Academias da Cidade, que viraram objeto de desejo em todas

as  regiões  nas  quais  estão  instaladas.  Contagem  das  obras  de  saneamento,  de

moradia  e  de  requalificação  dos  centros  comerciais.  Contagem  que  cresce,  bate

recordes de empregos de carteira assinada e que se insere no bom momento das

economias  nacional  e  mineira  como a  3ª  maior  economia  do  Estado e  uma das

maiores  do  Brasil.  Contagem  que  valoriza  os  seus  servidores  públicos,  implanta

planos de carreira e garante outros benefícios. Contagem que recebe a obra do PAC

Arrudas, a primeira no Brasil  feita  por meio de parceria inédita entre os governos

federal  e  estadual  e  as  Prefeituras  de  Contagem  e  Belo  Horizonte,  beneficiando

milhares de pessoas nos dois Municípios. Contagem que integra as suas oito regiões

administrativas  através  da  boa  prestação  de  serviços  à  comunidade  e  com  um

conjunto de realizações, entre elas, a expansão da rede municipal de saúde, que por
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meio das Unidades Básicas de Saúde implementa um novo modelo de atendimento.

Ainda os Centros de Educação Infantil - Cemeis -, que acolhem as crianças desde o

berçário, além de muitas outras melhorias. 

Muitas  dessas  conquistas  se  devem  à participação  dos  moradores  através  do

orçamento participativo, que garante a escolha de obras que a comunidade considera

prioritárias.  Uma  dessas  escolhas  foi  a  maternidade  municipal.  As  obras  da

maternidade começam neste ano e são um presente para o centenário. 

Hoje  Contagem  é  uma  cidade  democrática,  na  qual  conselhos  paritários  e

conferências  asseguram  a  discussão  sobre  os  rumos  de  cada  segmento  social

organizado. 

As decisões agora são coletivas, definidas de acordo com o interesse da maioria,

deixando para  trás  o  clientelismo que no passado permeava as  relações entre  o

governo  e  a  população.  Medidas  de  transparência,  como a  prestação  de  contas

permanente na internet e através de um jornal com 200 mil exemplares entregues

mensalmente de casa em casa, fortalecem o vínculo da Prefeitura com os cidadãos e

cidadãs e permite o campanhamento das ações do poder público municipal.

É essa a Contagem que temos orgulho de apresentar a Minas e ao Brasil,  nas

comemorações do centenário de sua emancipação política. Uma cidade plural, uma

cidade democrática, uma cidade próspera, com mais justiça social, com a qual as

pessoas se identificam e que as leva a afirmar: aqui é o meu lugar. Um lugar de gente

feliz, de bem com a vida, com a autoestima em alta. Um lugar de gente trabalhadora,

honesta e produtiva. Uma cidade que não se deixa vencer pelos problemas e que

enfrenta sem medo as dificuldades do dia a dia.  Uma cidade que respeita o seu

passado, que cuida do seu presente e que planeja o seu futuro. Uma cidade que se

prepara para se fortalecer como um pólo gerador de trabalho, ideias e cultura. É essa

Contagem que olha para o amanhã com otimismo e com disposição para seguir em

frente. É essa Contagem que vamos deixar como legado para nossos filhos e netos e

para aqueles que virão depois deles. Sabemos, Agostinho, que a tarefa é árdua, mas

se estivermos todos juntos, irmanados nos mesmos propósitos e ideais, fica mais fácil

desafiar as impossibilidades e construir o melhor caminho, e que esse caminho seja

capaz de nos conduzir no rumo de uma cidade que se torne cada vez mais um lugar
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melhor para se trabalhar, amar e viver. Parabéns, Contagem. Obrigada. 

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir a Orquestra Jovem de Contagem,

que, sob a regência do maestro Renato Almeida, executará as músicas “Tema de

Outono”, de Vivaldi; e “Tema Sinfonia Novo Mundo”, de Dvorak. 

- Procede-se à apresentação musical.

O locutor - O maestro Renato Almeida solicita seja informado aos senhores que a

competente  Orquestra  Jovem  de  Contagem  fará  apresentações  na  Áustria,

Alemanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Rússia, de 3 a 27 julho do corrente ano. 

Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra.  Marília  Campos, Prefeita  Municipal  de Contagem, minha amiga.  Fui

Prefeito de minha cidade, Curvelo, e sei das dificuldades que enfrentamos, Marília,

mas você tem lutado, tem conseguido fazer muito por Contagem. Isso é muito bom,

ficamos felizes. Por meio de sua pessoa - você, que foi Deputada desta Casa -, quero

homenagear todas as mulheres presentes, as mulheres contagenses e as que estão

nos assistindo pela TV Assembleia, a brava mulher mineira. 

Cumprimento o meu amigo, hoje Deputado Federal Weliton Prado, nosso colega

Deputado  Estadual  na  legislatura  passada,  um  brilhante  parlamentar  nesta  Casa,

agora  no  Congresso  Nacional  -  desejo-lhe  muito  sucesso  e  êxito  em  Brasília.

Cumprimento o jovem Deputado Gabriel Guimarães, a quem também desejo muito

êxito e sucesso na Câmara Federal. Cumprimento os colegas Deputados Estaduais,

amigos;  além  do  Deputado  autor  do  requerimento,  os  Deputados  Carlin  Moura,

Bosco, Maria Tereza Lara, Elismar Prado e Rogério Correia. Esses, pude ver daqui,

mas cumprimento a todos que abrilhantam a solenidade desta noite. Cumprimento

com muita alegria o Sr. Pier Giorgio, Secretário Municipal de Serviços Urbanos da

Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  representando  o  Prefeito  Márcio  Lacerda.  Na  sua

pessoa, quero cumprimentar os demais Secretários municipais e estaduais presentes.

Com  muita  alegria,  cumprimento  o  meu  amigo  Waltinho,  o  Walter  de  Ávila,  hoje

ocupando o  cargo de Delegado-Geral,  representando o  Chefe  da  Polícia  Civil  do

nosso Estado, Delegado-Geral Jairo Léllis Filho. É uma honra muito grande, Waltinho,

tê-lo na nossa Mesa na noite de hoje. Também o Vice-Líder do Governo na Câmara
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Municipal  de  Contagem,  Gustavo  Gibson;  na  sua  pessoa,  cumprimento  todos  os

Vereadores  presentes.  Cumprimento  o  meu  amigo  Olavo  Machado  Júnior,  ilustre

Presidente  do  Sistema  Fiemg;  sua  presença  muito  engrandece  a  nossa  reunião

festiva.  Cumprimento  de  forma  especial  o  Deputado  Durval  Ângelo,  que,  num

momento de inspiração, iluminado, apresentou esse requerimento de homenagem a

Contagem pelos 100 anos, que foi aprovado por todos os colegas Deputados desta

Assembleia. A aprovação foi unânime, o que nos orgulha muito. Parabéns, Deputado

Durval Ângelo, pela iniciativa, você que tão brilhantemente preside a Comissão de

Direitos  Humanos  da  Assembleia.  Cumprimento  o  meu  amigo  Agostinho  Silveira,

também ex-colega desta Casa. Convivemos aqui por belos anos de trabalho, e hoje

ele exerce o cargo de Vice-Prefeito da nossa querida Contagem, a jovem centenária

cidade  homenageada  na  noite  de  hoje.  Cumprimento  as  demais  autoridades

presentes, as já citadas e as que não foram citadas, e são muitas, conforme percebi.

De  maneira  carinhosa,  cumprimento  esses  jovens  brilhantes,  coordenados  pelo

maestro  Renato  Almeida,  da  Orquestra  Jovem  de  Contagem.  Ficamos  muito

envaidecidos  e  felizes  por  essa  juventude.  Temos  muitos  jovens  de  valor,  e  a

juventude  tem  de  ser  encarada  dessa  forma.  Parabéns  a  todos  que  fazem  da

juventude exemplo para todos nós. Vocês nos abrilhantaram com o Hino Nacional e

com as outras músicas interpretadas na noite de hoje. Também quero cumprimentar o

Prefeito  de  Lagoa  Santa  e  Presidente  da  Granbel,  nosso  amigo  Rogério  Avelar,

importante  presença  na  noite  de  hoje.  Cumprimento  o  José  Prata,  seu  esposo,

Prefeita  Marília,  sempre  valorizamos  muito  a  família.  É  importante  estar  sempre

dando apoio, ninguém faz nada sozinho. Apesar de não conhecê-lo em profundidade,

sei  que  considera  isso  muito  importante  e  assim  deve  ser  na  sua  vida  pessoal,

familiar e política. Cumprimento os funcionários da Prefeitura, todos os contagenses

presentes, o povo de Contagem que nos assiste pela TV Assembleia, assim como a

população  em  geral,  que também  nos  acompanha.  Também  de  forma carinhosa,

cumprimento os funcionários da nossa Casa parlamentar.

Às vezes, quando fazemos ou ouvimos três pronunciamentos seguidos sobre uma

bela e importante cidade como Contagem, na relatoria dos fatos, podemos repetir

alguma coisa. Em se tratando de Contagem, tenho a certeza de que repetir as belas
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mensagens  deixadas  pelo  Durval  Ângelo  e  pela  Marília  Campos  não  cansará  a

nenhum dos senhores, mas servirá para fixar e conhecer ainda mais a história da

nossa querida cidade aniversariante e homenageada de hoje. O centenário da dileta

Contagem representa a própria trajetória do desenvolvimento de Minas, desde suas

origens coloniais à modernização representada pelo nosso primeiro parque industrial,

culminando  na  rápida  constituição  da  segunda  mais  importante  cidade  de  nosso

Estado. Ao comemorarmos, portanto, os resultados de um século de uma história que

construiu o polo complementar de Belo Horizonte, na Região Metropolitana, temos de

louvar as muitas conquistas, sem descuidar das dimensões dos problemas de uma

comunidade  de  600  mil  habitantes,  que  integram  uma  das  mais  importantes

conurbações do Brasil.

Esses 100 anos, na verdade, restringem-se à criação do Município, pois a região,

como já  foi  dito,  era  conhecida  por  Contagem  das  Abóboras  e  data  do  período

colonial e da povoação de Minas, quando, em contraponto à experiência mineradora,

surgia a necessidade de abastecimento dos nossos primeiros centros geradores de

riqueza, com a providência de se importar gado. Assim foi estabelecido, no Sítio das

Abóboras, sesmaria de João Souto Maior, na Comarca do Rio das Velhas, um posto

de registro e contagem de pessoas, de tropas, de gado e de diversas mercadorias,

representando os interesses da Coroa portuguesa. Portanto, parece ser missão da

gente  contagense  alavancar,  através  dos  tempos,  o  crescimento  regional,  antes

tratando dos suprimentos da zona aurífera,  hoje,  com a industrialização,  trazendo

riqueza  e  trabalho  para  o  Estado  inteiro.  Com  a  instalação  do  Parque  Industrial

Juventino Dias,  a história  de Minas Gerais ganhou um capítulo novo e promissor,

mudando  os  olhares  do  País  sobre  nossa  capacidade  de  impulsionar  o

desenvolvimento.  Cenário  de  uma  importante  greve  operária,  como já  foi  citado,

durante  o  regime  militar,  a  cidade  tem-se  mostrado  um  baluarte  da  democracia,

forjando um povo de caráter firme, que veio a erguer, ao lado da base industrial, um

importante centro de comércio e de serviços. Tendo passado, na mesma ditadura

Vargas que lhe conferiria  o estatuto de centro industrial,  por um rebaixamento na

escala federativa - isso ainda não foi dito -, ao perder por breves anos sua condição

de  Município,  submetendo-se  a  Betim,  Contagem,  com  sua  gente  batalhadora,
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mostrou que está apta a superar grandes obstáculos. E assim o fez. É assim que

esperamos  mais  um  século  de  conquistas  para  Contagem  e  seus  contagenses,

conquistas que certamente se refletirão em todo o Estado e em todo o nosso Brasil.

Centro cultural e universitário, Contagem, embora tão integrada a Belo Horizonte, tem

vida própria em seus diversos bairros e abriga, no contexto de sua modernidade,

vários espaços comprometidos com um patrimônio bastante peculiar, desde a Igreja

Matriz de São Gonçalo à Comunidade Negra dos Arturos. No coração de Contagem,

pulsa o mais forte sangue mineiro, o mesmo que resistiu na Colônia à cobiça do fisco

português ou à triste realidade da escravidão. É esse sangue também alimentado

pelo suor do operário que construiu com suas mãos o capítulo mais significativo da

nossa industrialização. Na consciência, nas mãos e no talento de seu povo valoroso,

depositamos nossa confiança em novos séculos de crescimento, espelhando para

todo o Brasil a garra com que haveremos de interagir com o mundo, cada vez mais

desempenhando o papel de protagonistas. Muito obrigado. 

Registro de Presença

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  registra,  com  muita  alegria,  a  presença,  em

Plenário, do ex-Ministro José Dirceu. Nossas saudações parlamentares. Hoje é dia do

seu aniversário. Parabéns. 

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos convidados e, cumprido

o  objetivo  da  convocação,  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 3, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia 3/5/2010.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/4/2011

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Vanderlei  Miranda,  membros  da  supracitada  Comissão.
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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  apreciar  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão e comunica  o recebimento de convite  da Comissão de

Esporte, Lazer e Juventude para participar de reunião de audiência pública e para

visitar  o  Estádio  Municipal  Dilzon  Melo  em  2/5/2011 no Município  de  Varginha  e

também para visitar as obras dos Estádios Governador Magalhães Pinto e Raimundo

Sampaio em 5/5/2011.  Neste momento retira-se da reunião o Deputado Vanderlei

Miranda e registra-se a presença do Deputado Ulysses Gomes. 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 407 e 439/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do  Deputado  Rômulo

Veneroso  em  que solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  obter

informações com a Petrobras e a Braskem sobre o não cumprimento do protocolo de

intenções, assinado com o governo do Estado, para a instalação de uma fábrica de

ácido  acrílico  e  seus  derivados  na  Refinaria  Gabriel  Passos  -  Regap -,  entre  os

Municípios  de  Betim  e  Ibirité.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Rômulo Viegas - Ulysses Gomes.

ATA DA  8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

26/4/2011

Às 14h37min, 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 Delvito Alves. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,

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

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

destina  a  ouvir  o  Secretário  de  Estado  de  Esportes  sobre  os  trabalhos  a  serem

desenvolvidos  no  próximo  biênio,  em  especial  os  programas  estruturadores  e

associados constantes no PPAG e a discutir  e  votar  proposições da Comissão. A

Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.

Deputado Braulio Braz, Secretário de Estado de Esportes e da Juventude; Gabriel

Azevedo,  Subsecretário  de  Juventude  e  Alexandre  Massura,  Subsecretário  de

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

palavra ao Deputado Tadeuzinho Leite,  autor do requerimento que deu origem ao

debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,

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

conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

436/2011.  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 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 para ouvir Severine Macedo, Secretária Nacional da

Juventude, a respeito dos projetos a serem desenvolvidos por aquela 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 ao Centro da Juventude de Minas Gerais - Plug Minas -, com a finalidade de se

conhecerem  projetos  desenvolvidos  nesse  espaço  para  a  formação  e  o

aperfeiçoamento  educacional  e  profissional  do  jovem.  Cumprida  a  finalidade  da
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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, 2 de maio de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino - Ulysses Gomes.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

28/4/2011

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira,  André  Quintão  e  Luiz  Henrique,

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

Rodrigues.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Sebastião Costa,

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

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.  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 dos Projetos de

Lei  nºs  22  e  817/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Bruno

Siqueira); 532/2011 na forma do Substitutivo nº 1 e 802/2011 (relator: Deputado André

Quintão); 717/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa);

e 1.057/2011 (relatora:  Deputada Rosângela Reis).  O Projeto de Lei  nº 59/2011 é

convertido  em  diligência  à  Secretaria  de  Saúde;  os  Projetos  de  Lei  nºs  406  e

726/2011,  à Secretaria  de Educação;  e o Projeto de Lei  nº 495/2011,  à Imprensa

Oficial  de  Minas  Gerais  (relator:  André  Quintão).  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 241 e 262/2011 (relator:

Deputado  André  Quintão).  O  Projeto  de  Lei  nº  806/2011  é  retirado  da  pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito Alves, aprovado pela Comissão. O
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parecer sobre o Projeto de Lei  nº 818/2011 deixa de ser apreciado em virtude de

solicitação  de  prorrogação  do  prazo  regimental  formulada  pelo  relator,  Deputado

André Quintão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - Rosângela Reis - André Quintão -

Cássio Soares - Luiz Henrique.

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/4/2011

Às  14h15min,  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  o  tema

"Mineração e direitos humanos". 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; Sandra de Oliveira da Silva,

Delegada de Polícia da Divisão de Meio Ambiente e Conflito Agrário; e os Srs. Moisés

Borges,  representante  da  direção  estadual  do  Movimento  dos  Atingidos  por

Barragens  -  MAB  -;  Clever  Alves  Machado,  Coordenador  Especial  de  Políticas

Proigualdade Racial da Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos; Ilmar Bastos

Santos,  Assessor  Especial  da  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável;  Eduardo  Machado  de  Faria  Tavares,  Ouvidor

Ambiental do Estado de Minas Gerais; José Nepomuceno Silva, advogado, 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 nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 2 de maio de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 516/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Escola de Cordas Clássicas de

Passa-Quatro – ECCPQ –, com sede nesse Município.

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 516/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Escola de Cordas Clássicas de Passa-Quatro, com sede nesse Município, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter cultural e educativo, que tem por

escopo  proporcionar  a  crianças,  jovens  e  adultos  a  oportunidade  de  acesso  à

educação  em  cultura  artística,  por  meio  da  elaboração  e  da  difusão  de  projetos

musicais, aulas de música e de canto. Dessa forma, procura despertar e reforçar o

exercício da cidadania, especialmente na população carente do Sul de Minas Gerais.

Com esse propósito, a instituição desenvolve o Projeto Orquestra Filarmônica de

Passa-Quatro,  para  atuação  naquela  região;  o  Projeto  Orquestra  Infantil  Primeira

Nota, que pretende a alfabetização musical de crianças carentes na faixa etária de 7

a 10 anos, incentivando o aprendizado teórico e prático; o Projeto Coral Vivace, que

visa à agregação de um conjunto polifônico de músicos pela promoção do ensino da

arte de cantar e da atuação facultativa junto à orquestra; e o Projeto Orquestra de

Câmara de Passa-Quatro, para estimular e agregar  músicos de maior conteúdo e

experiência na execução de obras mais complexas. 
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Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Escola de Cordas Clássicas de

Passa-Quatro  para  o  desenvolvimento  cultural  da  comunidade  em  que  atua,

consideramos justo que lhe seja outorgado o título de utilidade pública. 

Cabe  ressaltar,  por  fim,  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.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 516/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 518/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  e

Agricultores Familiares de Andradas, Caldas e Ibitiúra de Minas – Appraf - MG –, com

sede no Município de Ibitiúra de Minas.

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 518/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Agricultores Familiares de Andradas,

Caldas e Ibitiúra de Minas – Appraf - MG –, com sede no Município de Ibitiúra de

Minas,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  objetivo

principal  proteger  e  defender  os  direitos  e  interesses  dos  pequenos  produtores

agrícolas da região.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  realiza  projetos  associativos  de

produção agrícola voltados para a geração de renda, visando à melhoria da qualidade
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de vida da comunidade; incentiva o desenvolvimento de seus associados por meio da

qualificação  profissional  e  da  melhoria  das  condições  técnicas  de  produção;  e

promove  atividades  específicas  para  o  desenvolvimento  da  agricultura  familiar,

visando à inclusão social e à efetiva garantia do exercício da cidadania.

Por  sua  atividade  de  significativa  importância  para  os  pequenos  produtores

agrícolas da região de Ibitiúra de Minas, consideramos que a Associação em análise

é merecedora do título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 518/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2011.

Rômulo Viegas, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 521/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Canto  Livre,  com  sede  no

Município de Congonhas.

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  521/2011  tem  por  escopo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação  Cultural  Canto  Livre,  com  sede  no  Município  de  Congonhas,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidade promover a

cultura,  visando  a  incentivar  a  arte  musical  e  sua  difusão,  sua  defesa,  sua

preservação e sua valorização por meio da prática do canto coral.

Na  consecução  de  seus  propósitos,  a  instituição  luta  pela  preservação  do

patrimônio  cultural,  artístico  e  folclórico,  especialmente  aquele  relacionado  com  a

cultura popular da comunidade; desenvolve atividades voltadas à proteção da família,
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da  maternidade,  da  infância,  da  adolescência  e  da  velhice;  e  procura  também

promover a integração social e comunitária de seus associados. 

Dessa forma, a entidade incentiva as pessoas, por meio da cultura e da música, a

se  tornarem  agentes  de  sua  própria  transformação,  além  de  colaboradores  na

construção de uma sociedade mais justa e solidária, razão pela qual é meritória a

intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública. 

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 521/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Elismar Prado, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2011

ATA

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/5/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Ofícios e cartões - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 1 8/2011 - Projetos de Lei nºs

1.442  a  1.493/2011  -  Requerimentos  nºs  543  a  563/2011  -  Requerimentos  dos

Deputados  Marques  Abreu,  Celinho  do  Sinttrocel  e  outros,  Fred  Costa  e  outros,

Anselmo José Domingos e outros, Bosco e outros, Agostinho Patrus Filho, Alencar da

Silveira Jr.,  Anselmo José Domingos (4),  Carlos  Pimenta,  Célio  Moreira (2),  Deiró

Marra,  Délio  Malheiros, Elismar Prado (2),  Gilberto Abramo, Juninho Araújo,  Dinis

Pinheiro, Leonardo Moreira (3), Neilando Pimenta e Fred Costa, Sávio Souza Cruz,

Gustavo Corrêa, Gustavo Valadares, das Deputadas Liza Prado, Maria Tereza Lara e

Rosângela Reis (2) e das Comissões de Meio Ambiente e de Segurança Pública -

Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, de Política Agropecuária,

de Assuntos Municipais,  de Educação,  de Segurança Pública e de Turismo e dos

Deputados  Carlin  Moura  e  Rogério  Correia  -  Registro  de  presença  -  Oradores

Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues,  André  Quintão  e  Carlin

Moura, da Deputada Liza Prado e do Deputado Paulo Guedes - 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  Fred  Costa  e  outros,  Anselmo  José  Domingos  e

outros, Bosco e outros, Agostinho Patrus Filho, Alencar da Silveira Jr., Anselmo José

Domingos (4), Carlos Pimenta, Célio Moreira, Deiró Marra, Délio Malheiros, Elismar

Prado (2),  Gilberto  Abramo, Juninho Araújo,  Dinis  Pinheiro,  Leonardo Moreira  (3),

Neilando  Pimenta  e  Fred  Costa,  Sávio  Souza  Cruz,  Gustavo  Corrêa  e  Gustavo

Valadares e das Deputadas Liza Prado, Maria Tereza Lara e Rosângela Reis (2);

deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Meio
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Ambiente e de Segurança Pública e do Deputado Célio Moreira; aprovação - Questão

de ordem - 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

Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG -; requerimento do Deputado Rogério Correia;

discursos dos Deputados Rogério Correia, Carlin Moura e Célio Moreira; votação do

requerimento; aprovação - Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do

Sr. Tadeu José de Mendonça para o Cargo de Presidente do Instituto de Metrologia e

Qualidade do Estado de Minas Gerais - Ipem -; requerimento do Deputado Rogério

Correia;  discursos  dos  Deputados  Rogério  Correia  e  Duarte  Bechir;  votação  do

requerimento; aprovação - Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do

Sr. Jorge André Periquito para o Cargo de Presidente da Fundação de Educação para

o Trabalho de Minas Gerais - Utramig -; requerimento do Deputado Rogério Correia;

discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  votação  do  requerimento;  aprovação  -  2ª

Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  Deputado  Romeu

Queiroz; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 601/2011; aprovação

na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 821/2011;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4/2011;  apresentação  das  Emendas  nºs  1  e  2;  encerramento  da  discussão;

encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira

- Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 519/2011; aprovação com a Emenda nº

1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  540/2011;  questões  de  ordem;

chamada  para  recomposição  de  quórum;  inexistência  de  número  regimental  para

continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Paulo Guedes - Adalclever Lopes - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Júlio - Arlen

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

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

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana -
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Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar

Prado - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Perrella - 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 - Neider Moreira - 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 - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado André Quintão, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Da Sra. Aurelina Medeiros, Presidente em exercício da Assembleia Legislativa de

Roraima, encaminhando manifestação de pesar formulada por essa Casa Legislativa

pelo falecimento de José Alencar. 

Da  Sra.  Jô  Moraes,  Deputada  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 164/2011, do Deputado Luiz Henrique .

Do Sr. Newton Cardoso, Deputado Federal, encaminhando cópia do requerimento

apresentado na Comissão Especial de Reforma Política da Câmara dos Deputados

em que propõe seja realizado nesta Capital, em 23/5/2011, encontro regional para

debater,  em audiência pública, a reforma política. (- À Comissão Extraordinária de
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Acompanhamento da Reforma Política.)

Do Sr. Itamar Franco, Senador da República, agradecendo o apoio oferecido por

esta Casa para tratar de questões que envolvem o sistema político brasileiro. (- À

Comissão Extraordinária de Acompanhamento da Reforma Política.)

Do  Sr.  Darci  de  Morais  Cardoso,  Prefeito  Municipal  de  Jacutinga,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  612/2011,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 612/2011.)

Do Sr.  Paulo  de  Tarso  Tamburini  Souza,  Conselheiro  do  Conselho  Nacional  de

Justiça,  apresentando  respostas  à  consulta  feita  pelo  Sr.  Joaquim  Herculano

Rodrigues,  2º-Vice-Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  acerca  da

aplicação da Lei nº 12.919, de 1998, após a edição do Resolução CNJ nº 81, no que

diz  respeito  à  abertura  de  concursos  públicos  para  provimento  de  serviço  de

tabelionato ou de registro vagos no Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do  Sr.  Carlo  Roberto  Simi,  Secretário  de  Políticas  Públicas  de  Emprego  do

Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando cópia do termo aditivo ao convênio,

que menciona, celebrado entre esse Ministério, por meio da Secretaria de Políticas

Públicas de Emprego, com a interveniência do Conselho Deliberativo do Fundo de

Amparo  ao Trabalhador,  e  o governo de Estado,  por  intermédio da Secretaria  do

Trabalho.  (-  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. Clélio Campolina Diniz, Reitor da UFMG, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 58/2011 da Deputada Rosângela Reis.

Do  Sr.  Jadir  Silva,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  Militar,  encaminhando

informações  referentes  à  conveniência  e  ao  impacto  financeiro  da  Proposta  de

Emenda à Constituição nº 6/2011. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição

nº 6/2011.)

Do Sr. Braulio Braz, Secretário de Esportes (2), prestando informações relativas aos

Projetos de Lei nºs 504 e 565/2011, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (-

Anexem-se aos respectivos projetos.)

Do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura,  agradecendo  voto  de

congratulações formulado por esta Casa, em atenção a requerimento do Deputado
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Gustavo Valadares, por sua posse no referido cargo.

Do  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Meio  Ambiente,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.912/2010 , da Comissão de Participação

Popular.

Do  Sr.  Luiz  Flávio  Malta  Leroy,  Prefeito  Municipal  de  Esmeraldas,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  470/2011,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 470/2011.)

Do Sr.  Ricardo Augusto Simões Campos,  Diretor-Presidente da Copasa-MG (2),

agradecendo  votos  de  congratulações  formulados  por  esta  Casa,  em  atenção  a

requerimentos do Deputado Gustavo Valadares, por sua posse no referido cargo, bem

como pelo transcurso do Dia Mundial da Água e pelos investimentos feitos por essa

empresa para a preservação da água no Estado.

Do  Sr.  Gerson  Barros  de  Carvalho,  Diretor-Geral  do  Deop-MG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 354/2011,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador de Justiça e Diretor do Centro de Estudos

e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado, agradecendo voto de

congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado

Leonardo Moreira.

Do Sr. Ricardo Cunha Chimenti, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.768/2010,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Da Sra. Vânia Teixeira da Rocha, Vereadora da Câmara Municipal de Esmeraldas,

solicitando a intercessão desta Casa junto ao governo do Estado para a implantação

de transporte coletivo entre a comunidade de Vale do Bom Jesus, nesse Município, e

o Município de Sete Lagoas. (- À Comissão de Transporte.)

Do  Sr.  Humberto  Miranda  Cardoso,  Diretor  de  Gestão  Interna  do  Ministério  da

Cultura, informando a liberação de recursos financeiros desse Ministério em favor do

Instituto Cultural Sérgio Magnani. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os

fins do art.  74 da Constituição Estadual,  c/c o art.  100, inciso XVI,  do Regimento

Interno.)
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Do Sr.  Alexandre de Menezes  Rodrigues,  Corregedor  do Conselho  Regional  de

Medicina do Estado, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão

de Defesa do Consumidor encaminhado por meio do Ofício nº 1.080/2010.

Do Ten.-Cel. BM João Batista de Sousa, Comandante do 2º Batalhão do Corpo de

Bombeiros Militar, em Contagem, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 223/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Cristina Maria de Morais Aragão, Coordenadora de Logística e Execução

(substituta)  do  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia,  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. Bruno Cota Avelar, Oficial de Apoio Judicial do Tribunal de Justiça, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 392/2011,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

CARTÕES

Do Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Saúde (2), agradecendo

votos de congratulações formulados por esta Casa em atenção a requerimentos dos

Deputados Gustavo Valadares e Luiz Henrique.

Do Sr.  Matheus Cotta de Carvalho,  Presidente do BDMG, agradecendo voto de

congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado

Gustavo Valadares.

Do Sr. Osmani Barbosa Neto, Presidente da Sociedade Rural de Montes Claros,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a

requerimento do Deputado Tadeuzinho Leite.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 18/2011

Dispõe sobre a ação declaratória de constitucionalidade e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Os arts. 106, 118 e 120 da Constituição do Estado passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 106 - (...)

I - (...)

h) ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal

em face desta Constituição e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato

normativo estadual em face desta Constituição;

(...)

Art. 118 - São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade ou

ação declaratória de constitucionalidade:

(...)

§ 6º - Somente pelo voto da maioria de seus membros ou do seu órgão especial

poderá o Tribunal de Justiça declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo

estadual ou municipal,  incidentalmente ou como objeto de ação direta ou de ação

declaratória.

§ 7º - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Tribunal de Justiça, nas

ações  diretas  de  inconstitucionalidade  e  nas  ações  declaratórias  de

constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente

aos demais órgãos do Poder Judiciário e às administrações públicas direta e indireta,

nas esferas estadual e municipal.

Art. 120 - (...)

IV  -  promover  ação  direta  de  inconstitucionalidade  e  ação  declaratória  de

constitucionalidade  ou  representação  para  o  fim  de  intervenção  do  Estado  em

Município, nos casos previstos nesta Constituição;”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Duarte Bechir - Adelmo Carneiro Leão - Delvito Alves - Inácio Franco - Pompílio

Canavez - José Henrique - Doutor Wilson Batista - Ivair Nogueira - Hélio Gomes -

Duilio de Castro - Luiz Carlos Miranda - Celinho do Sinttrocel - Antônio Júlio - Ulysses

Gomes -  Leonardo  Moreira  -  Anselmo José Domingos  -  Fábio  Cherem  -  Antônio
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Carlos Arantes - Ana Maria Resende - Neilando Pimenta - João Leite - Tadeuzinho

Leite - Gustavo Valadares - Sargento Rodrigues - Doutor Viana - Neider Moreira.

Justificação: Esta proposição tem por escopo adaptar a Carta Mineira às inovações

trazidas em matéria de controle de constitucionalidade pelas Emendas à Constituição

da República nºs 3, de 17/3/93, e 45, de 8/12/2004.

Na verdade, o texto originário da Constituição da República ensejou aos Estados “a

instituição  de  representação  de  inconstitucionalidade  de  leis  ou  atos  normativos

estaduais  ou  municipais  em  face  da  Constituição  Estadual”  (§  2º  do  art.  125  da

Constituição da República). De outra banda, a Emenda à Constituição nº 3, de 1993,

introduziu a ação declaratória de constitucionalidade.

Nesse diapasão, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a decisão tomada em

ação  declaratória  de  constitucionalidade  “tem,  em  essência,  idêntica  natureza  da

decisão proferida  em ação direta  de  inconstitucionalidade.  Produzem,  ambas,  em

última  análise,  a  mesma  consequência  de  ordem  prática,  diferenciando-se,

substancialmente,  pelo  direcionamento  do  pedido,  que  é  de  ordem  positiva  na

primeira e negativa na segunda espécie de controle concentrado” (voto do Ministro

Maurício Corrêa na Questão de Ordem no Agravo Regimental  na  Reclamação nº

1.880-6/SP, Tribunal Pleno, relator: Ministro Maurício Corrêa, DJ de 19/3/2004).

Portanto, é igualmente conferido ao Estado adotar, em sede de controle abstrato de

normas  perante o  Tribunal  de  Justiça,  a  ação declaratória  de  constitucionalidade,

mesmo porque a improcedência de uma ação direta de inconstitucionalidade tem,

exatamente, o mesmo significado da procedência de uma ação declaratória e vice-

versa.

Ademais,  a  previsão autônoma de ação declaratória  de  constitucionalidade traz

evidentes benefícios  ao princípio  da  segurança jurídica,  porque ajuda a espancar

dúvidas quanto à constitucionalidade - ou não - das leis e atos normativos do poder

público.

Impende frisar que, no modelo proposto, a ação declaratória de constitucionalidade

será  permitida  a  todos  os  legitimados  ativos  para  propor  ação  direta  de

inconstitucionalidade no âmbito estadual.  Tal  registro  deve ser  feito  para destacar

que, no modelo da Emenda à Constituição nº 3, de 1993, nem todos os legitimados
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ativos para intentar ação direta podiam ajuizar ação declaratória. No entanto, com o

advento da Emenda à Constituição nº 45, de 2004, a legitimação ativa para ambas as

ações foi igualada. Assim, em homenagem ao princípio da simetria das formas, o

mesmo há que ser observado em nível estadual. Daí a nova redação sugerida para o

“caput” do art. 118 da Constituição do Estado.

Esta  proposta  explicita  que  têm  efeito  vinculante  as  decisões  proferidas  pelo

Tribunal de Justiça em sede de ação direta de inconstitucionalidade e em sede de

ação declaratória de constitucionalidade. Vale insistir: no particular, a proposta é não

mais  do  que  declaratória.  Isso  porque  o  efeito  vinculante  é  inerente  -  está

“intimamente vinculado” - à própria natureza da jurisdição constitucional e ao papel

dos  tribunais  que têm  por  missão a  guarda  da Constituição  (cf.  voto  do  Ministro

Gilmar  Mendes  na  Questão  de  Ordem  no  Agravo  Regimental  na  Reclamação  nº

1.880-6/SP, Tribunal Pleno, relator: Ministro Maurício Corrêa, DJ de 19/3/2004). Esse

elevado papel - de guarda da Constituição - toca, em nível estadual, relativamente

aos textos constitucionais estaduais, aos Tribunais de Justiça.

Enfim,  a  proposta  modifica  o  §  6º  do  art.  118  da  Constituição  do  Estado  não

somente  para  nele  fazer  constar  a  ação  declaratória  de  constitucionalidade,  mas

também para adaptá-lo à extinção do Tribunal de Alçada, determinada pelo art. 4º da

Emenda à Constituição da República nº 45, de 2004.

Por tais razões e fundamentos, conclamamos os nobres pares à aprovação desta

proposta de emenda à Constituição.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.442/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pequenos  Produtores Rurais  da

Fazenda Capão Alto – Apcal - , com sede no Município de Campina Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores

Rurais da Fazenda Capão Alto – Apcal -, com sede no Município de Campina Verde.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.
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Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A Associação de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Capão Alto

– Apcal – é uma entidade sem fins lucrativos constituída em 2007 com a finalidade de

incentivar  e  promover  a  reciprocidade  entre  os  seus  associados,  estimulando  a

colaboração entre eles, a defesa e o desenvolvimento progressivo de suas atividades

econômicas. 

Objetiva, ainda, orientar seus associados quanto à correta captação de recursos,

elaboração de projetos e processos de beneficiamento e industrialização dos seus

produtos,  visando assim  garantir  renda ao trabalhador  rural,  bem como melhores

condições de comercialização dos produtos. 

O  trabalho  desenvolvido  pela  Apcal  requer  o  nosso  reconhecimento  pelos

relevantes serviços prestados aos seus associados e à comunidade em que atua. 

Diante do exposto, é primordial seja este projeto transformado em 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 1.443/2011

Institui  a  Medalha  do  Mérito  da  Ouvidoria  de  Polícia  Advogado José  Roberto

Rezende da Silva e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Medalha do Mérito da Ouvidoria de Polícia Advogado José

Roberto Rezende da Silva, a ser conferida a pessoas físicas e jurídicas que tenham

se  destacado  na  promoção  dos  direitos  humanos  e  no  aperfeiçoamento  das

atividades desenvolvidas pela Ouvidoria de Polícia no Estado.

Parágrafo único - A Medalha será concedida no dia 25 de setembro, dia da criação

da Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - A Medalha do Mérito da Ouvidoria Advogado José Roberto Rezende da

Silva  será  administrada  por  um  Conselho,  constituído  de  representantes  dos

seguintes  órgãos  e  entidades,  indicados  por  seus  titulares  e  nomeados  pelo

Governador:

I - dois membros da Ouvidoria-Geral do Estado; 
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II - um membro da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais; 

III - um membro da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

IV – um membro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;

V – um membro do Ministério Público de Minas Gerais;

VI – um membro da Defensoria-Pública Geral do Estado de Minas Gerais;

VII – um membro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais;

VIII – um membro do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. 

§  1º  -  O  Comitê  Permanente  elegerá  anualmente,  entre  seus  membros,  o

Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário Executivo.

§ 2º - O Presidente do Comitê representará social e juridicamente a Medalha.

Art. 3º - Compete privativamente ao Comitê Permanente da Medalha do Mérito da

Ouvidoria Advogado José Roberto Rezende da Silva :

I - propor, em caráter sigiloso, a concessão da Medalha e deliberar sobre ela;

II - zelar pelo prestígio da Medalha e pela fiel execução da lei e do regulamento a

ela pertinentes;

III  -  propor  as  medidas  que  julgar  necessárias  ao  bom  desempenho  de  suas

funções;

IV - administrar a Medalha, no que se refere a seus objetivos;

V - elaborar o seu regimento interno;

VI  -  suspender  ou  cancelar  o  direito  de  uso  da  Medalha,  em  razão  de  ato

incompatível com a sua dignidade, por deliberação da maioria de seus membros.

§  1º  -  Para  a  concessão  da  Medalha  do  Mérito  da  Ouvidoria  Advogado  José

Roberto Rezende da Silva, o Comitê Permanente deliberará por maioria absoluta de

seus membros.

§ 2º - A relação dos agraciados será publicada por ato do Governador do Estado.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Parágrafo  único  -  Serão  definidas  no  decreto  regulamentador  desta  lei  as

especificações  da  medalha  e  do  diploma,  bem  como  as  condições  e  as

particularidades de sua concessão.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

João Leite

Justificação: A figura do Ouvidor-Geral surgiu na Suécia, em 1713, quando o rei

nomeou o primeiro “ombudsman” - aquele que representa - para ouvir as queixas e

reclamações dos cidadãos. 

Na  Roma  antiga  existiam  ouvidores,  chamados  de  "tribunos  da  plebe",  que

recebiam as denúncias do povo contra os erros e os desmandos dos funcionários do

governo. 

No  Brasil  ,  o  primeiro  ouvidor  foi  o  Sr.  Pedro  Borges,  nomeado  pelo  então

Governador-Geral,  Tomé de Souza,  em 1549.  Diretamente  ligado ao Governador,

Pedro  Borges  recebia,  mas não  apurava nenhuma denúncia,  porque  elas,  quase

sempre, eram críticas diretas à atuação do seu chefe, Tomé de Souza. 

Na Suécia  de  hoje  e  na maioria  dos  países que adotam o sistema,  nomeia-se

Ouvidor um cidadão eminente, preferencialmente de grande saber jurídico e exemplar

carreira profissional. O mandato, geralmente, é de dois anos, com direito a reeleição.

A função básica é a de ouvir e representar o povo junto às autoridades, com total

autonomia  para  fiscalizar  e  cobrar  dos  serviços  públicos  as  soluções  para  os

problemas do cidadão. 

Em Minas, o governador Aécio Neves criou a Ouvidoria-Geral do Estado em 2004,

incorporando a Ouvidoria de Polícia (criada, isoladamente, em 1997) e mais cinco

ouvidorias  especializadas  –  Ambiental,  Educacional,  de  Fazenda,  Patrimônio  e

Licitações Públicas e Saúde e Sistema Penitenciário. 

As principais atribuições da Ouvidoria de Polícia são:

- ouvir e receber, de qualquer pessoa, denúncias, queixas e reclamações contra ato

considerado ilegal, irregular, abusivo, arbitrário, desonesto ou indecoroso, praticado

por agente das polícias civil, militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais;

- verificar a pertinência da denúncia e encaminhá-la à entidade ou repartição que a

motivou; 

- acionar as áreas envolvidas e propor as medidas necessárias para o saneamento

da irregularidade, ilegalidade ou arbitrariedade; 
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- analisar e acompanhar a tramitação das demandas recebidas e informar, quando

solicitada, as soluções encontradas aos interessados;

- buscar a integração e a o inter-relacionamento com os órgãos do Poder Judiciário;

- trabalhar na promoção de cursos sobre democracia, cidadania, direitos humanos e

o papel da polícia. 

No  dia  12/8/2000,  morria  vitimado  por  um  enfarto  o  advogado  José  Roberto

Rezende  da  Silva;  Militante  da  luta  armada  contra  a  ditadura  militar  brasileira,

Rezende foi procurador da Prefeitura de Belo Horizonte e ocupava a Ouvidoria de

Polícia de Minas Gerais. 

Reconhecido como um dos maiores lutadores pela redemocratização do Brasil, o

Dr. José Roberto Rezende da Silva, ativista dos direitos humanos, foi o precursor da

Ouvidoria de Polícia em Minas Gerais, lutando com afinco pela justiça nas relações

entre  o  poder  público  e  o  povo.  O  Dr.  José  Roberto  costumava  lembrar  que  a

corrupção  e  a  tortura  em  presídios  eram  comuns,  mas  que  era  possível  ter  um

sistema penal  que  funcionasse  e  recuperasse  presos,  sendo  essa  uma  de  suas

grandes lutas.

É indubitável  a contribuição do Dr.  José Rezende para a democracia em Minas

Gerais, e a medalha que propomos criar é uma justa homenagem a esse homem de

lutas e a muitos outros que hoje batalham pela busca dos direitos humanos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.444/2011 

Declara de utilidade pública o Centro Educacional Cidadania e Paz, com sede no

Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional Cidadania e Paz,

com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

André Quintão

Justificação: O Centro Educacional Cidadania e Paz, com sede no Município de
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Sabará, na Rua Hibrys, nº 402, Bairro Ana Lúcia, foi fundado em 2001 e é entidade

filantrópica, sem fins lucrativos.

Tem  por  finalidade  proporcionar  a  grupos  socialmente  excluídos  condições  de

inserção e participação social, por meio de ações educativas e de promoção humana.

- 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 1.445/2011

Declara de  utilidade pública  a  Associação Regional  dos Terapeutas Holísticos e

Energéticos - Arthe -, com sede no Município de Abaeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional dos Terapeutas

Holísticos e Energéticos - Arthe -, com sede no Município de Abaeté.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação Regional dos Terapeutas Holísticos e Energéticos - Arthe

-  é  uma  entidade  sem  fins  lucrativos,  de  duração  indeterminada,  com  sede  no

Município de Abaeté.

Com atuação em toda a região do Centro-Oeste mineiro, a Arthe foi constituída com

o  objetivo  de  representar  os  profissionais  formados  em  terapias  alternativas  e

complementares,  podendo,  ainda,  celebrar  parcerias  com  instituições  públicas  e

privadas, promover cursos de capacitação e assistir os seus associados na defesa do

exercício profissional.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a Associação atende a todas

as exigências legais para a declaração de utilidade pública, razão pela qual contamos

com a anuência dos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.446/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Creche  Comunitária  Paraíso  Infantil  -  “CEI  do

Paraíso”, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Paraíso Infantil -

“CEI do Paraíso”, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A Creche Comunitária Paraíso Infantil “CEI do Paraíso”, com sede no

Município  de Contagem, fundada em 26/9/85,  é uma entidade com personalidade

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada, e está em

pleno  e regular  funcionamento  há  mais  de  três  anos,  cumprindo suas  finalidades

estatutárias e sociais.

A entidade tem por finalidade dar assistência educativa, espiritual e alimentar às

crianças e famílias carentes da região, garantir seus direitos básicos, preservar as

diferenças culturais e sociais e promover ações que auxiliem o desenvolvimento das

crianças.

A concessão do  título  declaratório  de  utilidade  pública  estadual  é,  portanto,  de

extrema importância para a creche, para a ampliação de seu trabalho e continuidade

de seus projetos junto aos seus integrantes, promovendo assim o estabelecimento de

políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal,

para garantir o bem-estar de todas as crianças e famílias da cidade de Contagem.

- 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 1.447/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vieiras, com sede no

Município de Candeias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vieiras,
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com sede no Município de Candeias.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Dilzon Melo

Justificação:  A Associação  Comunitária  dos  Vieiras,  com  sede  no  Município  de

Candeias, é uma entidade filantrópica de direito privado, de caráter beneficente, com

prazo  de  duração  indeterminado.  Tem  por  finalidade  promover  a  melhoria  e  o

desenvolvimento da comunidade, representá-la junto aos órgãos públicos e privados

no atendimento  de  suas reivindicações,  propiciar  a melhoria  do convívio entre  os

habitantes  da  comunidade  através  da  integração  de  seus  habitantes  e  promover

atividades culturais, sociais e desportivas.

No desenvolvimento de suas atividades, a entidade não fará qualquer discriminação

de raça, cor ou religião.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.448/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Sérgio Fonseca - "Amigos do Esporte", com

sede no Município de Nova Ponte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Sérgio Fonseca - "Amigos do

Esporte", com sede no Município de Nova Ponte.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Hely Tarqüínio

Justificação: O Instituto Sérgio Fonseca - "Amigos do Esporte" é uma associação

civil sem fins lucrativos, que se acha em funcionamento desde outubro de 2009 e tem

por  objetivos,  entre  outros,  promover  a  prática  esportiva  em  todos  os  níveis,

especialmente para crianças e adolescentes carentes, propiciando-lhes a participação
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em competições.

Seus Diretores são pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas

funções, como atesta o Prefeito Municipal de Nova Ponte. A associação não distribui

dividendos nem qualquer parcela do seu patrimônio que, em caso de dissolução, será

destinado a instituição congênere.

O  Instituto  realiza  um  importante  trabalho  de  promoção  social,  conduzindo  a

juventude para o esporte, valorizando a família e a escola e criando condições para

que as crianças e jovens não fiquem à mercê da perniciosa influência que leva ao uso

de drogas lícitas e ilícitas.

Peço, portanto, aos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.449/2011

Institui  medidas  antipoluentes  a  serem  adotadas  em  relação  aos  veículos  de

transporte coletivo do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas de transporte coletivo que exercem suas atividades no Estado

adotarão medidas eficazes contra a poluição provocada pelos veículos de transporte

coletivo de sua propriedade.

§ 1º - No caso do veículo coletivo de circulação urbana, o cano de descarga deverá

ter sua saída pela parte superior do teto.

§ 2º - Em todos os veículos de transporte coletivo, os blocos e bombas injetoras do

mecanismo de combustão dos respectivos motores devem ser mantidos em perfeito

estado de conservação, com manutenção periódica.

Art. 2º - O prazo para adoção das medidas previstas nesta lei será de um ano após

a sua publicação.

Art. 3º - Para fins de fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei, o Estado,

através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -

Semad  -,  celebrará  convênio  de  cooperação  técnica  e  administrativa  com  os

Municípios.
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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, 3 de maio de 2011.

Inácio Franco

Justificação: Este projeto de lei institui medidas de proteção ao meio ambiente e à

saúde determinando providências antipoluentes a serem adotadas relativamente aos

veículos de transporte coletivo que circulam no Estado de Minas Gerais. 

Verifica-se com frequência que esses veículos produzem excesso de poluentes em

decorrência da falta de revisão e manutenção do sistema de combustão.

Além dos malefícios à saúde e ao planeta, esses veículos, quando os canos de

descarga  não  são  elevados  como  estabelece  este  projeto,  lançam  contra  os

pedestres  significativo volume de fumaça,  que,  além de incômodo,  produz efeitos

indesejáveis à respiração, aos olhos, além de impregnar o vestuário com os resíduos

da descarga.

Nos países de primeiro mundo, tais medidas já foram tomadas há muito tempo, não

havendo por que insistir  ainda mais nesse desrespeito ao meio ambiente e ao ser

humano.

A  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  através  do  Comitê  Gestor  de  Fiscalização

Ambiental - CGFAI -, tem por finalidade promover a fiscalização ambiental, atuando

de  forma  integrada  com  a  Polícia  Militar  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  de  Minas

Gerais, sendo, portanto, competente para exercer a fiscalização do cumprimento da

lei resultante da aprovação deste projeto.

Ante a importância de que se reveste a proposição, espera este parlamentar contar

com o apoio dos pares que integram este Parlamento 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 1.450/2011

Declara de utilidade pública a Associação Vereador Antônio Menezes - Avam -, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



107
____________________________________________________________________________

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Vereador  Antônio

Menezes - Avam -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Jayro Lessa

Justificação:  A Associação  Vereador  Antônio  Menezes  -  Avam  -,  com  sede  no

Município  de  Belo  Horizonte,  é  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  partidários  ou

religiosos, e tem por objetivo promover a valorização da região da Sagrada Família,

Horto e adjacências, objetivando o seu reconhecimento como um conglomerado de

relevância histórica para a cidade. Além desses objetivos, promove o bem-estar e a

qualidade de vida das comunidades da região; como disposto em seu estatuto social.

Ademais,  em pleno e regular  funcionamento desde janeiro de 2004,  a entidade

cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de

utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.451/2011 

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 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

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
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livre de tal humilhação.

Uma pesquisa feita pelo Insituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – com

estudantes do ensino fundamental nas Capitais brasileiras revela que cerca de um

terço dos estudantes afirma ser vítima 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”.

Espero, portanto, contar com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à

aprovação da proposição em exame.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.323/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.452/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.722/2008)

Dispõe sobre a instalação de sistema de aquecimento solar de água em prédio

público no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Torna obrigatório, quando da construção ou reforma de prédio público no

Estado de Minas Gerais, a instalação de sistema de aproveitamento de energia solar

para  aquecimento  de  pelo  menos  40%  (quarenta  por  cento)  da  água  quente

consumida na edificação.

Art. 2º - Os materiais e instalações utilizadas na implantação do sistema deverão

estar de acordo com a Norma Brasileira Registrada - NBR -, da Associação Brasileira

de  Normas  Técnicas  -  ABNT  -,  e  sua  eficiência  comprovada  por  órgão  técnico,

credenciado  pelo  Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e  Qualidade

Industrial - Inmetro. 

Art. 3º - Todo edital de licitação, para obras de construção ou reforma de prédio

público,  trará  expressamente  a  obrigatoriedade  da  instalação  de  sistema  de

aquecimento solar nas instalações de água quente na edificação.

§ 1º - Fica isento o prédio público em que tecnicamente seja inviável a instalação do

sistema.
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§  2º  -  Esta  condição  deverá  ser  justificada  por  meio  de  estudo  elaborado  por

profissional habilitado, que demonstre a inviabilidade técnica. 

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O  projeto  em  exame  objetiva  adoção,  por  parte  da  administração

pública,  de medidas para incentivar  o desenvolvimento tecnológico de sistema de

aproveitamento  de  energia  solar  para  aquecimento  de  água  no  Estado de Minas

Gerais,  visto  que,  no  Brasil,  há  condições  muito  favoráveis  a  essa iniciativa.  Em

levantamento recente, constatou-se que o país recebe 2,2 mil horas de insolação,

suficiente para gerar 15 trilhões de megawatts. 

Os modelos  adotados para  fonte de produção de energia  -  com o  emprego do

petróleo  e  seus  derivados,  de  hidrelétricas  e  mais  recentemente  da  energia

termoelétrica  -  vêm  demonstrando  que  nenhum  deles  atende  completamente  às

demandas.  Além  disso,  interferem  no  meio  ambiente  de  forma  mais  ou  menos

intensa, já que, para o caso da queima de combustíveis fósseis, há emissão de gases

que contribuem para a  poluição e  o aquecimento  global.  As hidrelétricas  também

exercem  amplo  impacto  sobre  a  fauna  e  a  flora,  quando  da  construção  e  do

alagamento dos reservatórios. 

O aquecimento solar provém de fonte limpa e constante, abundante em nosso País,

além de ser vantajoso se comparado a qualquer outro, tanto em relação ao meio

ambiente como ao custo.

Países como os Estados Unidos e alguns europeus, com menor incidência de luz

solar, estão mais avançados do que nós. Na China - onde 80% do aquecimento de

água é feito por energia solar  -,  a cidade de Rizhao,  com cerca de 3 milhões de

habitantes, tem aquecedores solares em 99% das casas. Lá até os sinais de trânsito

têm células fotovoltaicas.

Ao adotar como modelo o sistema de aquecimento de água por energia solar, a

administração  pública  assume  atitude  indutora  que  vai  certamente  ajudar  a

generalizar o uso. 
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Consequentemente, as indústrias poderão, no futuro, reduzir seus custos em razão

da fabricação em série de produtos, o que possibilitará o acesso ao sistema das

classes sociais menos favorecidas.

Pelos motivos acima expostos, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação

deste projeto de lei, que irá contribuir, como importante medida, na preservação do

meio ambiente.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.260/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.453/2011

Institui  a  Política  Estadual  de  Apoio  à  revitalização  de  Unidades  ou  Filiais  de

Massas Falidas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  A Política Estadual  de Apoio à Revitaliza ção de Unidades ou Filiais  de

Massas Falidas atenderá ao disposto nesta lei.

Art. 2° - São objetivos da política de que trata es ta lei:

I  –  viabilizar  a  reabertura  de  unidades  ou filiais  produtivas  que fazem parte  de

massas falidas localizadas em território mineiro;

II – contribuir para retomada da geração de emprego, renda e bem-estar social nos

Municípios onde as unidades ou filiais foram desativadas;

III  –  dinamizar  as  atividades  produtivas  cessadas  em função  da  decretação  de

falência.

Art. 3° - Compete ao Poder Executivo, na administra ção e na gerência da política de

que trata esta lei:

I – identificar unidades ou filiais que, em separado da massa falida, sejam viáveis

economicamente e garantidoras de direitos sociais como emprego;

II  –  organizar,  articular  e  envolver  os  órgãos,  autarquias,  institutos  e  empresas

públicas, utilizando dos instrumentos já existentes para a implantação e execução da

política de que trata esta lei;

III – dar suporte jurídico ao órgão responsável pela política de que se trata esta lei.

Parágrafo único – Para a consecução dos objetivos da politica de que trata esta lei,
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será  assegurada,  no  planejamento  e  na execução,  a participação dos setores de

produção, incluindo empresários e trabalhadores e os Municípios envolvidos.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Luiz Henrique

Justificação: O objetivo deste projeto é estimular o fomento e o desenvolvimento

socioeconômico do Estado de Minas Gerais. Ele foi inspirado na experiência de um

frigorífico instalado no Município de Janaúba, no Norte do Estado. Ao longo dos anos,

esse frigorifico passou por diversas fases, ora de plena atividade, trazendo para o

Município de Janaúba e região geração de emprego e renda, incremento na atividade

econômica e  a  agregação de valor,  ora  de  inatividade,  promovendo desemprego,

aumento da violência, insegurança dos produtores e perda de receitas tato para o

Estado quanto para o Município.

O principal problema, que inviabiliza a reabertura do citado frigorífico, perpetuando

uma agonizante inatividade, se dá em função de a referida filial fazer parte de um

grupo  empresarial  com  sede  em  São  Paulo  que  tem  outras  unidades  em  outros

Estados.  Cabe  esclarecer  que  a  unidade  de  Janaúba  é  viável  economicamente,

inclusive  com certificado de exportação de carne para a Comunidade Europeia  e

outros países, bem como é detentora de um dos melhores rebanhos bovinos do País.

Assim,  entendo  que  uma  intervenção  do  Estado  para  apoio  e  agilização  da

reabertura e do pleno funcionamento dessas unidades será de grande valia para a

nossa  população.  Esta  proposição  vem  atender  o  art.  24,  I,  §§  2° e  3°,  da

Constituição Federal e os arts. 231, § 2, e 233, IV, da Constituição Estadual.

É  importante  ressaltar  que a  Lei  nº  11.101,  de 2005,  traz  o  primeiro  entrave à

recuperação  das  referidas  unidades  já  no  art.  3° da s  disposições  preliminares,

quando limita a competência para homologar o plano de recuperação, que é do juízo

local do principal estabelecimento do devedor. Isso coloca as unidades e filiais em

condição marginal nesse processo, além de dificultar a ação para outros empresários

que se interessam apenas pelas unidades produtivas em separado, caso do frigorífico

em Janaúba.

A própria lei trata da recuperação judicial no art. 47, em suas disposições gerais - “A
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recuperação  judicial  tem  por  objetivo  viabilizar  a  superação  da  situação  de  crise

econômico-financeiro do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora,

do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a

preservação da empresa,  sua função social  e  o estimulo  à  atividade econômica”.

Completar ações e programas que venham a viabilizar o escopo desse artigo é e

deve ser função desta Casa Legislativa e do governo do Estado.

Espero contar com o apoio dos pares e com certeza, no decorrer das situações e

votações, haverá de surgir outras situações semelhantes e emendas que melhorarão

este 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 1.454/2011

Dispõe  sobre  a  afixação  de  cartaz  pelas  universidades  públicas  e  privadas  no

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As universidades públicas e privadas instaladas no Estado de Minas Gerais

deverão afixar em seus câmpus, nos corredores de acesso às salas, bem como nas

entradas  e  saídas,  para  que  sejam  visível  a  todos  os  que  circularem  nessas

instalações, cartaz contendo os seguintes dizeres: “Vetereno, Trote é Crime!

Calouro, sentindo-se constrangido, ligue 190!

Lei Estadual nº de de de 2011.”.

§ 1º - O tamanho das letras deverá ser proporcional ao tamanho da folha de modo

que seja de fácil leitura a todos os que transitarem pelos referidos câmpus.

§ 2º - A divulgação de que trata esta lei deverá ser priorizada nos primeiros noventa

dias do ano letivo de cada entidade de ensino superior.

Art. 2º - Deverão ser distribuídos, nos primeiros trinta dias do ano letivo, aos alunos,

aos funcionários e ao público que transitar pelos câmpus panfletos com os mesmos

dizeres constantes no “caput” do art. 1º.

Art. 3º - O descumprimento do previsto nesta lei implicará multa diária equivalente a

100 Ufemgs (cem unidades fiscais do Estado de Minas Gerais), aplicada à entidade

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Maria Tereza Lara 

Justificação: Submete-se à elevada apreciação desta Casa de Leis este projeto de

lei,  que  pretende  obrigar  as  universidades  públicas  e  particulares  sediadas  no

território do Estado a fixarem nos corredores, nas entradas e nas saídas de seus

respectivos câmpus cartazes com dizeres que alertem aos veteranos e aos calouros

que o trote é crime de constrangimento ilegal previsto no art. 146 do Código Penal

Brasileiro,  que  diz:  “Art.  146  -  Constranger  alguém,  mediante  violência  ou  grave

ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de

resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda: Pena -

detenção, de três meses a um ano, ou multa”. Esses cartazes devem também indicar

aos  que se sentirem ofendidos que liguem para  o  telefone de emergência  190 e

acionem a Polícia Militar para as providências necessárias.

É  sabido  que  em  todo  início  de  ano  letivo  nas  universidades  brasileiras  são

aplicados os denominados trotes pelos alunos veteranos sobre os alunos calouros.

Essa situação é tida como corriqueira e encarada como uma brincadeira adolescente,

somente  chamando  a  atenção  quando  algum  calouro  é  vitimado  gravemente.

Passado esse momento crítico e decorrido o tempo do ano letivo, os trotes caem no

esquecimento e somente se falará neles no ano seguinte.

Engana-se a sociedade! O trote é um constrangimento a que se sujeitam os novos

alunos. É comum verem-se ao derredor das universidades ou mesmo no interior de

seu “campus” jovens sendo submetidos a humilhações, como ter que fazer coisas

que normalmente não fariam de livre e espontânea vontade,  tais  como imitações,

danças  desconcertantes,  solicitação  de  dinheiro  a  motoristas  em  semáforos,  etc.

Tudo  isso  não  passa  de  humilhação  desnecessária  imposta  aos  alunos  novatos

classificados como inferiores. 

Ainda  que  esses  jovens  tenham  “concordado”  em  se  submeter  ao  trote  como

invariavelmente os veteranos  alegam, cabe questionar  como pode um calouro ou

alguns poucos calouros que são perseguidos por bandos de veteranos resistirem a

tamanho  assédio.  Assim,  somente  resta  “concordar”  com tal  constrangimento.  Há
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casos registrados em universidades de outros Estados da Federação em que ocorreu

óbito de estudantes, em virtude dos trotes.

Desse modo, como já há lei penal para resolver tal situação, roga-se a esta Casa

de Leis que aprove este projeto como forma de prevenir situações constrangedoras e

desnecessárias no âmbito de nossas universidades.

- 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 1.455/2011

Disciplina  a  gestão  de  uso  de  pneus  e  seus  resíduos  do  Estado  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei disciplina a gestão de uso 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;

II  -  a promoção da reforma e da valorização entre 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,
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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;

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
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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;

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) do resíduo-pneu coletado 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% (cinquenta 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,
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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 anualmente junto ao órgão competente do Poder  Executivo Estadual  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:

I - a quantidade, a natureza, a origem e o 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;
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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 nenhum 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,  a  qual  fica  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.

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, 3 de maio de 2011.

Paulo Guedes

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
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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 e civil (estabilizadores de vegetação junto das margens de rios,

selagem de aterros sanitários, taludes de autoestradas) 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 e 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 só

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 Europeia, no ano

de 2000, foi constituído um grupo de trabalho para propor uma solução comunitária



120
____________________________________________________________________________

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 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

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
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.456/2011

Declara patrimônio turístico e cultural de natureza imaterial do Estado a Feira de

Artes e Artesanato da Avenida Afonso Pena – Feira “Hippie” -, 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 Artes e Artesanato

da Avenida Afonso Pena – Feira “Hippie” -, no Municipío de Belo Horizonte.

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, 3 de maio de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  Em  1969,  ano de efervescência  do  movimento  “hippie”  no  mundo,

nascia em Belo Horizonte um espaço para que os artesãos (na época chamados

“hippies”) pudessem expor seus produtos. Inicialmente, na Praça da Liberdade, surgia

aquela que se tornaria uma das maiores feiras de artes da América Latina.

Os anos foram passando e ela passou a ser reconhecida pela Prefeitura como Feira

de Arte e Artesanato de Belo Horizonte. A preocupação com a preservação da praça

histórica da Capital mineira levou a Prefeitura a transferi-la para a Avenida Afonso

Pena. Essa mudança propiciou um conforto maior, permitiu aos visitantes um espaço

de lazer melhor, e aí ela se encontra até hoje, em pleno funcionamento.

Atualmente a feira recebe milhões de visitantes de todos os cantos de Minas e do

Brasil  todos os domingos, sendo considerada um dos maiores pontos de produtos

artesanais do País. Contando com mais de 2.500 expositores divididos em alimentos,

artesanato, roupas, sapatos etc., ela gera renda e trabalho para milhares de famílias.

Por  tudo isso, é sem sombra de dúvidas muito importante que ela se torne um

patrimônio  turístico  e  cultural  da  Capital,  reforçando a  lembrança e  o  carinho  da

mineiridade de nossa gente. 

Portanto, espero contar com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto.
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-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.057/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.457/2011 

Dispõe sobre a estadualização da Fundação Faculdade de Filosofia,  Ciências e

Letras de Carangola - Fafile - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  -  Fica autorizada a  estadualização da Fundação Faculdade de Filosofia,

Ciências e Letras de Carangola - Fafile.

Art. 2º - A estadualização será efetivada mediante concordância expressa da Fafile,

na forma da lei e de seu estatuto.

Art. 3º - Ato governamental estabelecerá a forma de gestão e o órgão gestor da

fundação estadualizada.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  estadualização  a  que  se  refere  esta  lei

correrão por conta de dotação orçamentária própria.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa

Justificação: O processo gradativo de estadualização das fundações associadas à

Universidade do Estado de Minas Gerais é uma das metas do atual governo estadual.

A Fafile, por sua vez, fundada por idealistas e beneméritos há mais de 40 anos, é

referência  como  escola  de  ensino  superior.  Fundada  em  1970,  em  1999  foi

credenciada  como  Campus  Fundacional  Agregado  à  Universidade  do  Estado  de

Minas Gerais. Em 2007, passou a Faculdades Vale do Carangola - Favale -, com a

incorporação da Facex. Hoje a Favale é mantida pela Fundação Fafile, de Carangola,

e se mantém incólume em sua trajetória educacional. A Fafile oferece cursos de nível

superior em diversas áreas, atendendo Carangola e região.

Sabe-se  que  a  Subsecretaria  de  Ensino  Superior  do  Estado  de  Minas  Gerais

coordena  a  Uemg,  a  Unimontes,  a  Fundação  Helena  Antipoff  e  a  Utramig.  Seis

fundações educacionais são associadas à Uemg: Fundação Cultural Campanha da

Princesa;  Fundação  de  Ensino  Superior  de  Passos;  Fundação  Educacional  de
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Divinópolis;  Fundação  Educacional  de  Ituiutaba;  Fundação  Educacional  Vale  do

Jequitinhonha e Fundação Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Carangola.

São quase 10 mil  alunos de nível superior,  dos quais cerca de 2.400 bolsistas do

Prouemg.

A perspectiva de estadualização das fundações associadas, de forma planejada,

sinaliza objetivamente, e de forma positiva, para a preservação do patrimônio social,

cultural, educacional e acadêmico que essas fundações representam para as regiões

e cidades onde atuam. Expandir o sistema estadual de ensino superior equivale a

expandir os espaços acadêmicos, democratizar o ensino, de forma a possibilitar que

as camadas mais pobres da população tenham acesso ao ensino superior gratuito e

de qualidade.

A propósito, convém destacar que inúmeras personalidades da vida pública tiveram

participação efetiva  na  constituição da fundação que deu  origem à  Faculdade de

Filosofia,  Ciências  e  Letras  de  Carangola.  Entre  outros  nomes,  destaca-se  o  ex-

Deputado Juarez Hosken;  o ex-Deputado João Bello  de Oliveira;  o ex-Prefeito  de

Carangola,  Sr.  Fernando  de  Souza  Costa,  assim  como o  ex-Prefeito  da  referida

cidade João Ubaldo da Silva.

Diante  do  exposto,  é  público  e  notório  que  a  referida  Fundação  mantém  uma

tradição da qual  se orgulha  a  comunidade carangolense.  Ademais,  é  justo que a

estadualização das fundações comece por Carangola.

Com essas razões, espera-se o apoio dos nobres pares com vistas à aprovação

deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.458/2011

Dispõe  sobre  a  elaboração  de  merenda  escolar  fornecida  na  rede  estadual  de

ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A merenda escolar fornecida na rede estadual de ensino será elaborada

com  alimentos  orgânicos  e  livres  de  agrotóxicos,  sendo  vedada  a  aquisição  e  o

fornecimento de alimentos cujos componentes tenham sido produzidos por técnicas
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de modificação do genoma (transgênicos).

Art.  2º  -  O  Estado  incentivará  a  agricultura  de  produtos  orgânicos,  visando

abastecer  a  rede  estadual  de  ensino  com  alimentos  saudáveis,  produzidos

naturalmente  e  sem  agrotóxicos,  oriundos  de  sementes  livres  de  modificações

genéticas induzidas artificialmente por técnicas de manipulação do genoma.

Parágrafo único - Fica autorizado o Poder Executivo a firmar contratos de incentivo

e  parceria  com  pequenos  produtores  rurais,  para  o  fornecimento  de  insumos  e

recursos necessários ao plantio, com o intuito de possibilitar o regular abastecimento

da rede de ensino estadual.

Art. 3º - É vedada a aquisição de alimentos produzidos:

I - em propriedades agrícolas localizadas próximo a fontes poluidoras expressivas

ou  que possuam histórico  de  uso intensivo  de  contaminantes  físicos,  químicos  e

biológicos persistentes no ambiente;

II  -  mediante  plantio  sem  utilização  de  práticas  conservacionistas  ou  com

desmatamento  de  áreas  vitais  ao  meio  ambiente,  utilização  de  queimadas

sistemáticas,  arações profundas,  desrespeito à umidade do solo e outras  práticas

nocivas aos ecossistemas;

III  -  com sementes  tratadas  quimicamente  ou  com  agrotóxicos  na  produção de

plantas matrizes para coleta de sementes e produção de mudas;

IV - em monocultura em áreas extensas ou com ausência de programas de rotação

de culturas;

V  -  com  uso  de  estercos  animais  de  fontes  contaminadas,  de  restos  vegetais

contaminados por agrotóxicos ou tratados com herbicidas ou de resíduos industriais

com níveis altos de contaminantes de origem agrícola, veterinária ou industrial;

VI  -  com  uso  de  adubos  nitrogenados,  fosfatados,  potássicos,  cálcicos  ou

magnesianos com alta solubilidade;

VII  -  com  uso  de  micronutrientes  em  doses  excessivas  ou  adubos  foliares  de

síntese química;

VIII  -  com  hormônios  e  reguladores  sintéticos  de  crescimento,  substâncias  de

origem biotecnológica, aditivos, inibidores químicos e corantes sintéticos em geral;

IX - com uso de qualquer agrotóxico orgânico sintético;
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X - com tratamento químico do solo, de sementes ou mudas;

XI  -  com  uso  de  qualquer  agrotóxico  inorgânico  sintético  à  base  de  metais

persistentes no ambiente;

XII - com uso de organismos produzidos por biotecnologia e engenharia genética;

XIII - com águas contaminadas por resíduos de agrotóxicos, fertilizantes altamente

solúveis, materiais fecais, resíduos de indústrias ou poluentes hídricos.

Parágrafo  único  -  Não  serão  adquiridos  produtos  armazenados  ou  oriundos

de sementes  ou  mudas  armazenadas  mediante  uso  de  fumigantes  sintéticos,

inibidores de brotamento, indutores de maturação artificial, irradiações ionizantes ou

agentes preservativos e de coloração.

Art.  4º  -  Fica instituído o selo de qualidade orgânica de produtos originados no

Estado e destinados à merenda escolar.

Parágrafo único -  O Poder  Executivo  regulamentará a  certificação da qualidade

orgânica dos produtos elaborados com as cautelas previstas nesta lei.

Art. 5º - Os produtos que contenham componentes elaborados mediante técnica de

manipulação do genoma poderão ser livremente comercializados no Estado, desde

que  contenham  rótulos  com  informações  suficientes  para  que  os  consumidores

exerçam seu direito de escolha do produto a ser consumido.

§  1º  -  Os  produtos  de  que  trata  este  artigo  serão  identificados  mediante  selo,

etiqueta ou aviso destacado com os seguintes dizeres: "produto transgênico".

§ 2º - O desrespeito ao disposto neste artigo implicará na punição do transgressor

com  multa  de  R$10.000,00  (dez  mil  reais),  que  será  duplicada  em  caso  de

reincidência, sem prejuízo da retirada dos produtos dos estandes de venda.

§ 3º - Se o transgressor reincidir pela terceira vez consecutiva no período de doze

meses, o estabelecimento será interditado, e somente poderá ser reaberto mediante

o pagamento das multas e a assinatura de termo de ajustamento de conduta.

Art. 6º - O Estado realizará, anualmente, semana de atividades com o tema “Minas

Gerais - qualidade de vida. Aqui você pode escolher!”, com o objetivo de conscientizar

os consumidores de seu direito de escolher uma alimentação saudável e produzida

com respeito ao meio ambiente.

Parágrafo  único  -  Os  eventos  alertarão  os  consumidores  para  o  direito  e  a



126
____________________________________________________________________________

importância de escolher, bem como de ser informado do conteúdo dos alimentos que

são consumidos.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada no

prazo de noventa dias.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  A comunidade científica ainda não chegou a um consenso a respeito

dos riscos à saúde humana decorrentes de  alimentos produzidos por  técnicas de

modificação no genoma de  animais  e  vegetais,  assim  como sobre  os  efeitos  da

utilização de agrotóxicos. Sendo assim, é imperativo que, a fim de proteger a saúde

das  crianças  e  adolescentes  deste  Estado,  sejam  adotados  na  merenda  escolar

alimentos produzidos com técnicas orgânicas.

Tal atitude beneficiará ainda os pequenos produtores de zonas rurais do Estado,

favorecendo a economia local e familiar.

Segundo  a  Constituição  Federal,  o  Poder  Legislativo  tem  a  prerrogativa  de

apresentar projetos de lei que visem a defesa do consumidor e do meio ambiente. Os

alunos da rede estadual de ensino são enquadrados na categoria de consumidores,

em relação aos alimentos que consomem nas merendas escolares. Por outro lado, as

técnicas orgânicas são indubitavelmente defensoras da harmonia do meio ambiente.

A aprovação deste projeto contribuirá para proteger  o erário,  evitando eventuais

ações judiciais decorrentes de danos que venham a ser causados aos estudantes

pela alimentação produzida com transgênicos ou agrotóxicos.

Além  disso,  não  é  coerente  que,  enquanto  não  haja  conclusão  definitiva  e

incontestável  a  respeito  do  risco  de  tais  alimentos  para  o  ser  humano,  nossas

crianças e adolescentes sejam colocados como verdadeiras cobaias das indústrias

alimentícias.

Todo cidadão deve possuir o direito de escolher os alimentos que deseja consumir.

Logo,  não  se  pode impor  aos  filhos  dos  outros  uma alimentação transgênica  ou

oriunda  de  culturas  com  agrotóxicos.  É  um  direito  do  consumidor  optar  pela

alimentação que considera saudável, bem como ser informado minuciosamente sobre

os produtos que consome.
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-  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 1.459/2011

Dispõe sobre cobrança por estacionamento de veículos em centros comerciais e

“shoppings centers”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  empresas  de  estacionamento  de  veículos  e  os  estabelecimentos

comerciais  e  “shoppings  centers”  que optarem por  cobrança pelo  estacionamento

ficam obrigados a fixar a tarifa por minutos.

Art.  2º  -  É  vedada  a  cobrança  de  fração  de  hora  em  que  não  tenha  havido

estacionamento.

Art. 3º - Será fornecido ao consumidor comprovante do horário de ingresso e saída

do estacionamento.

Art. 4º - A desobediência a esta lei isentará o consumidor do pagamento de tarifa

por estacionamento.

Parágrafo único - O consumidor que sofrer cobrança indevidamente fará jus, ainda,

a receber em dobro o valor cobrado.

Art. 5º - É obrigatória a afixação de cópia desta lei nos caixas de agamento dos

estacionamentos,  de  forma  legível  e  que  assegure  a  perfeita  visibilidade  aos

consumidores.

Art. 6º - Será punido com multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) o estabelecimento

que desobedecer esta lei, pena que será duplicada a cada vez que for constatado o

seu descumprimento.

Parágrafo único - O reiterado descumprimento desta lei implicará a interdição do

estabelecimento.

Art. 7º - Os órgãos estaduais e municipais de proteção ao consumidor fiscalizarão o

cumprimento desta lei e aplicarão as sanções nela previstas.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Arlen Santiago
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Justificação:  O Código de Defesa do Consumidor determina, em seu art. 6º, que

não  serão  tolerados  métodos  comerciais  coercitivos  ou  desleais,  ou  práticas  e

cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, sendo que o

art. 39, I, veda ao fornecedor de produtos e serviços condicionar o fornecimento de

serviço, sem justa causa, a limites quantitativos.

Acontece que se tornou comum aos estacionamentos fixarem cobrança por período

mínimo de permanência. Por exemplo, um consumidor estaciona seu veículo durante

uma hora e dez minutos e, ao sair do estacionamento, como ultrapassou uma hora,

lhe cobram por período equivalente a duas horas.

Tal  situação  fere  os  direitos  do  consumidor,  uma  vez  que  deve  ser  cobrado

exclusivamente  o  período  de  uso  de  serviço,  não  podendo  o  estabelecimento

apropriar-se de valor referente à fração de um serviço que não foi prestado.

Durante  o  período  em  que  um  automóvel  permanece  estacionado,  o

estabelecimento  é  responsável  por  sua  segurança.  A partir  do  momento  em  que

cessa o estacionamento, não se justifica mais a cobrança.

Verifica-se que os fornecedores de serviço, ao cobrarem do consumidor pelo tempo

em  que  seu  veículo  não foi  estacionado,  acabam  cobrando  pelo  uso do  mesmo

espaço em relação a um mesmo período de tempo. Essa vantagem auferida pelo

prestador de serviços não é repassada ao consumidor com a redução nos preços, de

forma que se trata de condicionamento, sem justa causa, a limite quantitativo mínimo

de permanência no estacionamento.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 447/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.460/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Leão de Judá de Montes

Claros, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação Leão de Judá

de Montes Claros, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  O Centro de Recuperação Leão de Judá de Montes Claros é uma

sociedade  civil  sem  fins  lucrativos  que  tem  por  finalidade  retirar  os  mendigos  e

andarilhos com dependência química ou não das ruas e prestar apoio e orientação

espiritual,  alimentar,  higiênica,  psicológica,  médica,  odontológica,  educativa  e

profissional, reintegrando essas pessoas à sociedade com prestação de assistência

social à família. 

O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei

nº 12.972, de 27/7/98. 

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.461/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  realização  de  ecocardiograma  nos  recém-

nascidos portadores de síndrome de Down e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todas as crianças recém-nascidas portadoras de síndrome de Down no

Estado devem ser submetidas a ecocardiograma.

Art. 2º - Fica garantida a realização do exame de que trata o art. 1º em todos os

estabelecimentos de saúde públicos ou privados credenciados ao Sistema Único de

Saúde - SUS -, mediante prescrição médica previamente autorizada pelo gestor.

Art.  3º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  a  cargo  do

orçamento anual do Estado.

Parágrafo  único  -  O  exame  de  trata  esta  lei  não  fará  parte  da  cota  única

preexistente de realização do SUS e receberá novo aporte financeiro, autorizado, se

necessário, crédito suplementar.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: A incidência das doenças cardíacas congênitas na população geral é

menor que 1%. Essa associação chega a 50% nas crianças com síndrome de Down,

representando as principais causas de morbimortalidade nos primeiros anos de vida.

A importância da avaliação cardiológica precoce nas crianças com essa síndrome

baseia-se  na  necessidade  de  diagnóstico  neonatal  das  doenças  cardíacas  e  do

encaminhamento seguro para o serviço de estimulação e habilitação, composto por

fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional.

A história  familiar  e  gestacional,  os  antecedentes  da  criança e  o  exame clínico

detalhado, realizado por profissional experiente, são as bases da investigação clínica,

que  deve  sempre  ser  complementada  com  exames  de  imagem,  como

ecocardiograma colorido.

Entre as cardiopatias, as que cursam com hiperfluxo pulmonar (desvio do sangue

da circulação sistêmica para a pulmonar através de um defeito anatômico congênito)

merecem atenção especial, pois podem evoluir com hipertensão pulmonar, condição

clínica que impacta muito negativamente na sobrevida de crianças, principalmente as

com sídrome de Down. A literatura recente preconiza que essas doenças devem ser

abordadas  cirurgicamente  no  primeiro  ano  de  vida,  preferencialmente  ainda  no

primeiro semestre.

É  importante  destacar  que  o  ecocardiograma  é  o  mais  indicado,  pois  detecta

problemas anatômicos, com a comunicação interventricular (CIV), fato muitas vezes

não detectado pelo eletrocardiograma e pela ausculta.

Diante do exposto, pedimos o apoio a esta iniciativa parlamentar, que significa vida

para essas crianças especiais.

- 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 1.462/2011

Altera o art. 2º da Lei nº 13.371, de 20 de novembro de 1999, que cria a Medalha

Calmon Barreto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 13.371, de 20 de novembro de 1999, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  2º  -  A cerimônia  de  entrega  da  Medalha  Calmon  Barreto  será  realizada

anualmente, entre os dias 10 e 19 de dezembro, fazendo parte do calendário oficial

do Município de Araxá.

Parágrafo único - A definição do dia ficará a cargo do Conselho da Medalha, por

ocasião da reunião ordinária anual, convocada para a escolha dos agraciados.”.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Bosco

Justificação: A lei que institui a Medalha Calmon Barreto, aprovada por esta Casa,

por  proposta  do  então  Deputado  César  de  Mesquita,  e  sancionada  pelo  então

Governador Itamar Franco, estabeleceu a data de 19 de dezembro, dia do aniversário

do Município de Araxá, para a cerimônia de entrega desta honraria.

Ocorre que nesta mesma data é realizada a solenidade de entrega do Título de

Cidadão Honorário e também a outorga da Medalha Dom José Gaspar, conferidos

pela Câmara Municipal de Araxá.

Por esse motivo, atendendo a pedido dos membros que compõem o Conselho da

Medalha  Calmon  Barreto,  sugerimos  a  aprovação  de  alteração  de  data  para  a

cerimônia de entrega da referida comenda para ocorrer entre os dias  10 e 19 de

dezembro de cada ano, evitando, assim, que duas homenagens tão importantes para

o Município sejam realizadas no mesmo dia.

Conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- 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 1.463/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba - Arap -,

com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Ruralistas do Alto

Paranaíba - Arap -, com sede no Município de Araxá.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Bosco

Justificação: Em 11/3/40, reuniram-se 49 produtores rurais em Araxá a fim de fundar

o sindicato União Pastoril. Em 24/3/40, reuniram-se em assembleia 45 produtores e

fundaram o Sindicato Pastoril e Agrícola de Araxá. Em 3/3/45, em assembleia geral

extraordinária, com a presença de 126 sócios, decidiu-se mudar o nome da entidade

de Sindicato Pastoril e Agrícola de Araxá para Associação Agropecuária de Araxá. Em

1º/4/46,  aprovou-se  em  definitivo  o  estatuto  e  a  entidade  passou  a  chamar-se

Associação  Rural  de  Araxá,  com  os  direitos  e  prerrogativas  assegurados  pelo

Decreto-Lei nº 8.127.

Em 19/1/68,  aprovou-se  a  transformação  da entidade,  em  conformidade com o

Decreto-Lei  nº  148,  em  entidade  civil  e  mudou-se  o  nome para  Associação  dos

Ruralistas do Alto Paranaíba.

Conforme o estatuto, a Arap é pessoa jurídica de direito privado, associação civil

sem fins lucrativos e tem por finalidade precípua congregar os ruralistas da região.

Objetiva  ainda  a  Associação  dos  Ruralistas  do  Alto  Paranaíba:  incrementar  de

maneira  racional  a  criação  de  gado de todas  as  raças;  divulgar  o  conhecimento

teórico e prático sobre o que se referir ao agronegócio; sustentar e defender perante

outras entidades ou órgãos do governo e particulares os interesses e aspirações dos

associados; fomentar e executar controle de desenvolvimento ponderal de carne e

leite dos bovinos em geral; realizar qualquer ato direta ou indiretamente relacionado

aos  interesses  de  seus  associados  e  ao  progresso  e  desenvolvimento  dos

agronegócios;  ser  intermediária  entre  os  criadores  ou  comerciantes  de  gado  e

autoridades, em tudo o que disser respeito aos fins sociais, direitos e interesses dos

associados; manter um serviço regular de informação sobre a pecuária da região;

cooperar  na  aplicação de leis  e  regulamentos  atinentes  à  vida  rural,  tornando-os

conhecidos  dos  associados;  sugerir  e  colaborar  com  os  poderes  legislativos  na

criação de leis que interessem a vida rural, em seus diferentes aspectos; promover a

melhoria  das  condições  do  meio  rural  incentivando  sempre  o  ensino  profissional

agropecuário e demais atividades relacionadas ao agronegócio.
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A Arap atualmente conta com diretoria administrativa composta de seis membros,

todos prestando serviços de forma gratuita, conforme o estatuto em vigor, e conselho

fiscal  composto  de  seis  membros,  todos  também  prestando  serviço  sem

remuneração, conforme o estatuto.

Seu quadro atual de associados é composto de 420 sócios, e a entidade tem 70

anos de existência.

Diante  do  exposto,  rogo  aos  nobres  pares  a  aprovação  e  o  consequente

reconhecimento dessa Associação como entidade 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 1.464/2011

Cria medidas de proteção da economia do Estado em face da concessão por outra

unidade da Federação de benefícios e incentivos fiscais em relação ao ICMS, sem

amparo na Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criadas medidas de proteção da economia do Estado em face da

concessão, por outra unidade da Federação, de benefícios e incentivos fiscais em

relação ao ICMS sem amparo na Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de

1975.

Art. 2º - Sempre que houver prejuízo à economia do Estado, em razão de benefício

ou incentivo fiscal relativos ao ICMS concedidos por outra unidade da Federação,

sem amparo na Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, a Secretaria de Estado de

Fazenda  -  SEF  -  estabelecerá  tratamento  tributário  a  ser  adotado  por  setor

econômico, visando a equilibrar as condições de competitividade.

§ 1º - As medidas necessárias à proteção da economia do Estado a que se refere o

“caput”  poderão ser  tomadas  após  comprovação,  por  parte  de  contribuinte  ou  de

entidade  de  classe  representativa  de  segmento  econômico,  dos  prejuízos  à

competitividade de empresas mineiras.

§ 2º -  A SEF enviará à Assembleia Legislativa, para ratificação, expediente com

exposição de motivos da adoção de medida que incida sobre setor econômico nos
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termos do “caput”.

§ 3º - Decorrido o prazo de noventa dias contado do recebimento do expediente de

que trata o § 2º sem a ratificação legislativa, a medida adotada permanecerá em vigor

até que a Assembleia Legislativa se manifeste.

§ 4º - A medida adotada perderá sua eficácia:

I - quando cessada a situação de fato ou de direito que lhe tenha dado causa;

II - com sua rejeição pela Assembleia Legislativa, hipótese em que não poderá ser

adotada nova medida, ainda que permaneça a situação que a tenha motivado; ou

III  -  por  sua cassação mediante ato da SEF, quando se mostrar  prejudicial  aos

interesses da Fazenda Pública.

Art. 3º - O tratamento tributário a que se refere o art. 2º será adotado mediante

concessão de Regime Especial  de  Tributação -  RET -  concedido  pelo  Diretor  da

Superintendência de Tributação, que estabelecerá a forma, o prazo e as condições

para a sua fruição.

Parágrafo único - O tratamento tributário poderá retroagir à data da situação que lhe

deu causa.

Art. 4º - Para os fins do disposto nos arts. 2º e 3º, a SEF:

I  -  poderá  conceder  benefícios,  incentivos  e  facilidades  fiscais  necessários  ao

equilíbrio da concorrência, tais como:

a) diferimento e suspensão da incidência do imposto;

b) crédito presumido;

c) transferência de créditos acumulados;

d)  facilidades  no  cumprimento  de  obrigações  tributárias  acessórias,  inclusive

apuração simplificada do imposto;

e) prazos especiais para pagamento do imposto;

f) redução de base de cálculo;

II - assegurará tratamento isonômico entre contribuintes que estejam em idêntica

situação;

III - levará em consideração a manutenção do equilíbrio fiscal; e

IV - assegurará tramitação prioritária ao pedido de RET.

Art.  5º  -  A SEF enviará  trimestralmente  à  Assembleia  Legislativa  a  relação  das
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medidas  adotadas  na  forma  do  art.  2º  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram.

Art.  6º  -  As  secretarias  de  Estado e  os  demais  órgãos  do Poder  Executivo,  no

âmbito de suas competências, apoiarão os contribuintes detentores de RET.

Parágrafo único - Para fins do disposto no “caput”, sem prejuízo de outras ações,

especialmente  quando  se  tratar  de  instalação  ou  expansão  de  estabelecimento

industrial no Estado:

I  -  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  -  Sede  -  envidará

esforços  com  o  objetivo  de  apoiar  o  contribuinte  na  obtenção  de  benefícios  e

incentivos  fiscais  de  competência  do  Município  no  qual  estiver  localizado  seu

estabelecimento, bem como em relação à doação pelo poder público municipal de

bem imóvel destinado à instalação do referido empreendimento;

II  -  a  Secretaria  de  Estado de Meio  Ambiente  e Desenvolvimento  Sustentável  -

Semad  -,  observada  a  legislação  ambiental  vigente,  envidará  esforços  junto  aos

órgãos  da  administração  pública  estadual  direta  e  indireta  responsáveis  pelo

licenciamento e pela fiscalização ambiental, para viabilizar, no menor prazo possível,

a  obtenção  de  licenças  prévias  de  instalação  e  de  operação  de  obras  e  de

funcionamento necessárias ao efetivo início da atividade;

III - a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru

-,  em  articulação  com  suas  entidades  vinculadas,  facilitará  parcerias  e  recursos

visando à elaboração ou à revisão de planos diretores dos Municípios impactados

pelos empreendimentos do contribuinte, com o planejamento da expansão urbana e

de  projetos  para  o  aumento  da  infraestrutura  urbana  disponível,  compreendendo

programa de habitação e investimentos em saneamento básico;

IV  -  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -  facilitará  a

intermediação  de  mão  de  obra  do  trabalhador  no  Município  em  que  estiver

estabelecido o contribuinte, ou no seu entorno, fornecendo informações, realizando

cadastros, encaminhando trabalhadores para as vagas disponibilizadas no Sistema

Nacional de Emprego - Sine - e oferecendo a infraestrutura de seus postos para a

realização  de  processos  seletivos  de  candidatos  a  vagas  e  para  a  qualificação

profissional;
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V - a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop - facilitará os

procedimentos necessários para viabilizar as obras viárias de sua responsabilidade,

visando  à  melhoria  do  acesso  e  do  fluxo  das  mercadorias  produzidas  pelo

contribuinte;

VI - o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi - auxiliará o

contribuinte durante as fases de implantação e operação de projetos, em especial no

que se refere ao acompanhamento dos financiamentos e licenciamentos, além de

firmar parcerias, tendo como objetivo a atração e a expansão de fornecedores da

cadeia produtiva do contribuinte.

Art.  7º  -  O  Banco  de  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  S.A.  -  BDMG -,  com

recursos  de  fundo  estadual,  observada  a  legislação  de  regência,  criará  linha  de

financiamento com condições especiais para contribuinte detentor de RET, quando se

tratar de instalação ou expansão da atividade no Estado.

Art. 8º - Para dar maior eficácia às medidas de proteção da economia mineira, o

Estado  poderá  celebrar  convênio  com  o  Município  no  qual  esteja  localizado  o

estabelecimento de contribuinte detentor de RET, especialmente quando se tratar de

instalação ou expansão de estabelecimento industrial.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Bruno Siqueira

Justificação: A redução do dinamismo de grande número de Municípios mineiros,

especialmente os Municípios da Zona da Mata mineira, e a consequente perda de

competitividade  econômica  têm  se  agravado  em  função  da  atração  e

redirecionamento  de  novos  e  antigos  investimentos  para  outras  unidades  da

Federação, beneficiadas por uma política tributária predatória.

Considerando a importância econômica da Zona da Mata na formação do PIB do

Estado,  é  preocupante  a  constatação de  perda de  competitividade econômica da

região em face dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, beneficiados pela Lei

Rosinha  e  pelo  Fundo  de  Recuperação  Econômica  de  Municípios  Fluminenses  -

Fremf. A região registrou, nos últimos anos, uma intensa migração de investimentos

industriais para a região fluminense.
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Verificou-se  o  fraco  desempenho  da  Zona  da  Mata  em  termos  de  geração  de

produção e renda, uma vez que a região apresentou a menor taxa de crescimento

econômico  entre  as  doze  mesorregiões  do  Estado.  Assim,  o  acirramento  da

competição por investimentos, por parte dos Municípios fluminenses limítrofes à Zona

a Mata, vem acarretando intensificação da perda de importância econômica da região

e do Estado de Minas Gerais.

A redução do imposto garantirá  condições  de  igualdade à  indústria  mineira  em

relação aos concorrentes de outros Estados. A medida será adotada pela Secretaria

de Estado de Fazenda - SEF - por meio de Regime Especial de Tributação - RET-,

permitindo  a  concessão  de  tratamento  tributário  diferenciado  para  proteção  da

economia sempre que outra unidade da Federação conceder benefício fiscal irregular

ao ICMS e que afetar os contribuintes em Minas Gerais.

Não se pode permitir que essa perversa guerra fiscal continue tirando empresas e

empregos do Estado, em especial da Zona da Mata e de Juiz de Fora. Nenhuma

empresa pode sair ou deixar de vir para Minas Gerais pela questão fiscal.

Conforme  tabela  apresentada  a  seguir,  identificamos  uma  relação  de  algumas

empresas  cujos  investimentos  migraram  ou  foram  realizados  na  região  de

abrangência da Lei Rosinha em detrimento da Zona da Mata mineira.

* - A tabela contendo a relação de algumas empresas cujos investimentos migraram

ou foram realizados na região de abrangência da Lei Rosinha em detrimento da Zona

da Mata mineira foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5.5.2011.

Com relação ao emprego, conforme o quadro acima, perdemos 914 empregos e

deixaram de ser gerados em média 2.540 postos de trabalho.

Dessa forma,  para  cada milhão de reais  de  investimentos  do  Estado de Minas

Gerais que migra para a região fluminense, beneficiada pela isenção fiscal, deixa-se

de gerar em média 1,51 milhão de reais de produção e 27,3 postos de trabalho por

ano no Estado. 

Por  sua importância,  contamos  com o  apoio  desta  Casa para  aprovação deste

projeto. 

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.465/2011

Cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Aeroporto Regional da Zona da

Mata e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  criado  o  Programa  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  do  Aeroporto

Regional  da  Zona  da  Mata  com  o  objetivo  de  incrementar  as  atividades

aeroportuárias desse Aeroporto e consolidar o Estado como polo de desenvolvimento

e negócios relacionados com o comércio e transporte.

Art. 2º – Compete ao Poder Executivo na consecução dos objetivos do Programa:

I  –  apoiar  a  criação  de  centros  de  prestação  de  serviços  na  movimentação,

distribuição e armazenagem de mercadorias;

II  -  facilitar  a  realização do  transporte  multimodal,  intermodal  e  transbordo  e  a

utilização, consolidação e 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  de  operações  de  importação  e  exportação  de

mercadorias  e  a  prestação  de  serviços,  com  utilização  do  transporte  aéreo  pelo

Aeroporto Regional da Zona da Mata;

V - incentivar o desenvolvimento ordenado do Município de Juiz de Fora, assim

como os demais no entorno do Aeroporto Regional da Zona da Mata, orientando-os

para a instalação de empresas dedicadas às atividades do comércio, de cargas e

serviços e atividades complementares a estes;

VI - atrair empresas seguradoras, de entrega de encomendas, de transporte e de

turismo para o entorno do Aeroporto;

VII - promover a criação de centros de convenção e incentivar os setores hoteleiro e

de alimentação;

VIII - promover a criação ou a ampliação de terminais de carga.

Art. 3º - Os interessados em participar do Programa de Apoio ao Desenvolvimento

do Aeroporto Regional da Zona da Mata deverão observar os seguintes requisitos:

I  -  ser  contribuinte  inscrito  no  cadastro  de  contribuintes  dos  Impostos  sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
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Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - do Estado de

Minas Gerais ou no cadastro de contribuintes de Imposto sobre Serviços de Qualquer

Natureza - ISSQN -, em Município mineiro;

II - exercer atividade industrial, comercial ou de prestação de serviços na área de

abrangência do Programa;

III  –  apresentar  projeto  de  utilização  de  unidade  industrial,  comercial  ou  de

prestação de serviços, caracterizada como estruturante nas atividades do Aeroporto

Regional da Zona da Mata;

IV - apresentar comprovação de atendimento a Plano Diretor da Área de Influência

do Aeroporto Regional da Zona da Mata, se for o caso.

Art. 4º - São medidas para a efetivação do Programa:

I - concessão de benefícios, incentivos e facilidades fiscais estaduais, tais como:

a) diferimento e suspensão da incidência do ICMS;

b) regime de substituição tributária;

c) transferência de créditos acumulados do ICMS;

d)  regimes  especiais  facilitados  do  cumprimento  de  obrigações  tributárias

acessórias;

e) prazos especiais para pagamento dos tributos estaduais.

II – criação de posto fazendário nas imediações do Aeroporto, exclusivamente para

atender às empresas participantes do Programa;

III - inserção nos programas de financiamento com recursos de fundos estaduais

existentes ou a serem criados;

IV - implantação de regimes aduaneiros especiais, como entrepostos aduaneiros,

depósitos  alfandegados  certificados,  admissão  temporária,  entreposto  industrial,

estação  aduaneira  do  interior  e  depósito  especial  alfandegado,  na  região  do

Aeroporto, destinados a dar suporte às operações de comércio, em comum acordo

com a União;

V - criação de área de neutralidade fiscal com o objetivo de desonerar de tributação

estadual  as  operações  e  prestações  internas  e  de  importação  realizadas  por

empresas participantes do Programa;

VI -  celebração de convênio de mútua colaboração com órgão ou entidade das
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administrações federal, estadual ou municipal.

Art. 5º - O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Aeroporto Regional da Zona

da Mata será administrado por um grupo coordenador composto de representantes

dos seguintes órgãos e entidades:

I - Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -;

II - Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão – Seplag -;

III - Secretaria de Estado da Fazenda - SEF -;

IV - Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi -;

V - Minas Gerais Participações S.A. - MGI -;

VI - Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais – Codemig -;

VII - Assessoria Especial para Assuntos Internacionais e de Cerimonial;

VIII - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -;

IX - Associação Comercial do Estado de Minas Gerais - ACM – e/ou Associação

Comercial e Empresarial de Juiz de Fora - ACEJF -;

X – Prefeitura Municipal de Rio Novo;

XI – Prefeitura Municipal de Goianá;

X - Infraero - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária.

Parágrafo único - O Grupo Coordenador será presidido por representante de um

dos órgãos ou das entidades do Estado, indicado pelo Governador do Estado.

Art. 6º - Compete ao grupo coordenador:

I - realizar levantamentos e estudos, inclusive o plano diretor da área de influência

do  Aeroporto  Regional  da  Zona  da  Mata,  podendo,  para  tanto,  requisitar  a

participação de outro órgão ou entidade do Poder Executivo, bem como solicitar a

cooperação de órgãos e entidades dos níveis federal e municipal;

II  -  propor ao Governador do Estado alteração de legislação, com o objetivo de

incrementar as atividades aeroportuárias do Aeroporto Regional da Zona da Mata;

III - deliberar sobre os pedidos de enquadramento no Programa;

IV - examinar plano de aplicação de recursos, conforme diretrizes estabelecidas nos

planos de ação do Poder Executivo;

V - examinar áreas para efeito de implantação ou ampliação de unidade industrial,

comercial ou de prestação de serviços;
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VI  -  celebrar  convênios  com  órgãos  e  entidades  das  administrações  públicas

federal, estadual ou municipal.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Bruno Siqueira

Justificação: A subutilização do Aeroporto Regional da Zona da Mata, localizado na

Zona da Mata mineira, idealizado e iniciado no Governo Itamar Franco, que não se

encontra  ainda  operacional,  abre  oportunidade  para  um  novo  uso  de  suas

instalações,  tornando-o  centro  de  prestação  de  serviços  na  movimentação,

distribuição e armazenagem de mercadorias transportadas por via aérea. Com isso, o

Aeroporto  passaria  a  operar  também  como  facilitador  de  transporte  multimodal,

intermodal, transbordo, consolidação e desconsolidação de cargas.

O Aeroporto está equipado e pronto para entrar em funcionamento, contando com

estação  de  rádio,  monitores  para  orientação  dos  passageiros,  sala  de  controle,

aparato de “check-in” e área de embarque e desembarque, além de outras estruturas

essenciais para o início das operações. Somente em equipamentos de segurança

foram investidos mais de R$1.500.000,00, bem como já foram implantadas demais

adequações exigidas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo-Decea.

Sua localização, entre as cidades de Rio Novo e Goianá, atende principalmente à

cidade de Juiz  de  Fora,  situada a  35km, faz  dele  polo  ideal,  no  País,  para este

projeto, sem necessidade de investimentos públicos iniciais de monta.

Essa nova vocação do Aeroporto resultará também na atração, para a região, de

indústrias  de  alta  tecnologia,  não  poluentes  e  de  grande  valor  agregado,

principalmente de componentes ou, mesmo, de produtos acabados.

Assim  sendo,  será  aberto  novo  polo  de  desenvolvimento  em  Minas  Gerais,

beneficiando toda a região em torno do Aeroporto, inclusive os municípios próximos,

com geração de empregos e de receitas tributárias, decorrentes de sua operação.

Registre-se  que  o  Aeroporto  foi  construído  com  o  objetivo  de  atender  as

microrregiões exportadoras da Zona da Mata, como Juiz de Fora, que tem em seu

distrito  industrial  800  empresas,  sendo  60  exportadoras,  bem  como  atender  as

cidades  de  Ubá,  Rio  Pomba,  Muriaé,  Barbacena,  São  João Nepomuceno,  Bicas,
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Coronel Pacheco e Viçosa, Cataguases, entre outras.

É importante a atuação efetiva e dinâmica de órgãos ou entidades envolvidas como

catalisadores  e  motivadores  do  projeto,  bem  como  da  Fiemg,  da  Associação

Comercial  do Estado,  da  ACEMJF e da Infraero,  administradora do Aeroporto,  na

viabilização do projeto, razão pela qual fazem parte de seu grupo coordenador.

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

projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.035/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.466/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Onça e Cuba, com

sede no Município de Cordisburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Onça e

Cuba, com sede no Município de Cordisburgo.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação dos Moradores do Onça e Cuba, que tem por finalidade promover, sem

fins  lucrativos,  o  desenvolvimento  socioeconômico  da  comunidade  onde  atua  e

trabalhar pelo desenvolvimento da agricultura, pela melhoria do nível de vida e pelo

bem-estar da população local.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,

cor, sexo, condição social das pessoas assistidas e as atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta  pontuar  que  a  referida  Associação  encontra-se  em  pleno  e  regular

funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas

idôneas, não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, dessa forma, os
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requisitos legais.

Por ser justo este projeto de lei, espero contar com o apoio dos nobres pares para

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 1.467/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Irmandade  de  Nossa  Senhora  do

Rosário, com sede no Município de Perdões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a  Associação Irmandade de Nossa

Senhora do Rosário, com sede no Município de Perdões.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de Perdões. Em

pleno funcionamento desde sua fundação, é uma sociedade civil sem fins lucrativos,

com duração indeterminada. A entidade tem como finalidade a promoção cultural e

educacional na recuperação e divulgação dos festejos de congado, resgatando as

raízes culturais  oriundas dos escravos. 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.468/2011

Institui a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura

de Origem Vegetal ou Animal.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de

Óleo e Gordura de Origem Vegetal ou Animal.

Art. 2º - A Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura

de Origem Vegetal ou Animal tem os seguintes objetivos:

I - incentivar a adoção de medidas que evitem o lançamento de resíduo de óleo e

gordura de origem vegetal ou animal em rede de coleta de esgoto e de drenagem

pluvial;

II - reduzir a poluição ambiental dos solos e das águas provocada pelo lançamento

de óleo e gordura em rede de coleta de esgoto e de drenagem pluvial;

III - reduzir o gasto de recurso público aplicado em manutenção de rede de coleta

de esgoto e de drenagem pluvial;

IV - evitar o entupimento de rede de coleta de esgoto e de drenagem pluvial.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se resíduo de óleo e gordura de

origem vegetal ou animal a sobra descartada após a utilização de óleo e gordura em

atividade culinária.

Art. 3º - A Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura

de Origem Vegetal ou Animal observará as seguintes diretrizes:

I  - incentivo a práticas de reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou

animal  por  meio  de  suporte técnico  a  cooperativas,  associações e empresas que

atuem na área de reciclagem;

II - conscientização da população quanto a dano proveniente do descarte residual

de  óleo  e  gordura  de  origem  vegetal  ou  animal  no  meio  ambiente  e  quanto  às

vantagens da sua reutilização ou reciclagem;

III  -  estímulo a  iniciativas  não governamentais  voltadas para a reciclagem, bem

como a ações ligadas às diretrizes da Política de que trata esta lei, especialmente as

que impliquem geração de trabalho e renda;

IV - busca do cumprimento de metas de proteção ao meio ambiente;

V - promoção de estudo e desenvolvimento de projeto e programa que atenda às
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finalidades desta lei;

VI  -  incentivo  à  cooperação  entre  a  União,  o  Estado,  os  Municípios  e  as

organizações não governamentais - ONGs -;

VII - implantação e gerenciamento de coleta especial;

VIII  -  incremento  na  fiscalização  de  indústria  de  alimentos  e  de  serviço  de

alojamento e alimentação, conforme classificação do Anexo X da Lei n° 7.166, de 27

de agosto de 1996;

IX  -  monitoramento  do  descarte  de  material  originário  de  limpeza  de  caixa  de

gordura realizada por empresa prestadora de serviço dessa natureza.

Art. 4º - Para a execução dos objetivos propostos no art. 2° desta lei, o Executivo

promoverá:

I  -  a  realização  de  estudo  sobre  as  formas  adequadas  de  descarte  de  óleo  e

gordura de origem animal e vegetal;

II - a realização de estudo sobre a viabilidade de coleta especial e reaproveitamento

do resíduo de óleo e gordura de origem vegetal ou animal,  especialmente, para a

produção de biodiesel;

III - o desenvolvimento de campanha de conscientização ambiental da população;

IV -  o estabelecimento de convênio com empresas e entidades envolvidas com

reciclagem;

V - a fiscalização e o monitoramento quanto ao funcionamento adequado de caixa

de gordura dos estabelecimentos citados no inciso VIII do art. 3° desta lei.

CAPÍTULO II

DO RECOLHIMENTO DE ÓLEO E GORDURA

Art. 5º - Para fins do disposto nesta lei, o Executivo instalará, em cada Município, no

mínimo um posto para o recolhimento de resíduo de óleo e gordura de origem vegetal

ou animal, podendo utilizar equipamentos públicos já instalados.

Parágrafo  único  -  O  recolhimento  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo  será

registrado no ato de entrega do resíduo de que trata esta lei, para fins de fiscalização

ou bonificação resultante de convênio que vier a ser firmado pelo Executivo.

Art. 6º - Como medida de incentivo ao recolhimento do resíduo de que trata esta lei,

o Executivo poderá criar um sistema de bonificação pecuniária para a entrega dos
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resíduos.

Parágrafo único -  O valor do bônus a que se refere o “caput”  deste artigo será

estabelecido no regulamento desta lei.

CAPÍTULO III

DAS OBRIGAÇÕES

Art.  7º  -  Ficam  obrigados  os  empreendedores  responsáveis  por  feira  e  evento

realizados em próprio público a instalar recipiente adequado para o recolhimento do

resíduo de que trata esta lei.

Parágrafo único - Fica isento da obrigatoriedade de que trata o “caput” deste artigo

o evento em que não haja preparação de alimento, e em que não seja utilizado gás

liquefeito de petróleo.

Art.  8º  -  Fica obrigada a empresa pública ou privada cuja atividade acarretar a

produção de resíduo de óleo e gordura de origem vegetal ou animal a entregar esse

resíduo no posto de recolhimento a que se refere o art. 5º desta lei ou a empresa que

comercialize esse produto.

CAPÍTULO IV

DAS PENALIDADES

Art. 9º - O descumprimento do disposto no art. 7º desta lei acarretará multa, além

da obrigação de cessar a transgressão no prazo fixado no regulamento desta lei.

Parágrafo único - O valor da multa de que trata o “caput” deste artigo será de:

I  -  R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais)  para evento  com público até 2.500

pessoas;

II  -  R$1.500,00 (um mil  e quinhentos reais)  para evento com público superior  a

2.500 pessoas;

III  -  R$4.000,00  (quatro  mil  reais)  para  evento  com  público  superior  a  10.000

pessoas;

IV - R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) para evento com público superior a

25.000 pessoas.

Art.  10 - O descumprimento do disposto nesta lei  sujeitará a empresa a que se

refere o art. 8º desta lei às seguintes penalidades, além da obrigação de cessar a

transgressão:
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I - advertência;

II - multa;

III  -  interdição  parcial  ou  total  da  atividade,  até  que  sejam  corrigidas  as

irregularidades;

IV - cassação do alvará de localização e funcionamento de atividades.

Art.  11  -  A advertência  de  que  trata  o  inciso  I  do  art.  10  desta  lei  implica  a

obrigatoriedade de o infrator não sanar a irregularidade dentro do prazo fixado no

regulamento desta lei.

Art. 12 - A multa de que trata o inciso II do art. 10 desta lei será aplicada quando o

infrator não sanar a irregularidade dentro do prazo fixado no regulamento desta lei.

Art. 13 - O valor da multa de que trata o inciso II do art. 10 desta lei será de:

I - R$1.000, 00 (um mil reais) para estabelecimento com área de até 150 m² (cento

e cinquenta metros quadrados);

II - R$2.000,00 (dois mil reais) para estabelecimento com área acima de 150 m²

(cento e cinquenta metros quadrados).

Art. 14 - os valores da multa a que se referem o § 1º do art. 9º e o art. 13 desta lei

serão reajustados anualmente, nos mesmos termos da legislação específica em vigor.

Art. 15 - O prazo para pagamento da multa de que tratam o § 1º do art. 9º e o art.

13 será fixado em regulamento desta lei e, após vencimento, o valor respectivo será

escrito em dívida ativa.

Art.  16 -  Em caso de reincidência no descumprimento do disposto nesta lei,  as

multas de que tratam o § 1º do art. 9º e o art. 13 desta lei serão aplicadas em dobro

relativamente ao seu valor inicial.

Parágrafo único -  Considera-se reincidência,  para efeitos  desta lei,  a  prática da

mesma  infração,  cometida  pelo  mesmo  agente  no  período  de  até  doze  meses,

contado da última advertência ou multa.

Art. 17 - A penalidade de cassação do alvará de localização e funcionamento de

atividade de que trata o inciso IV do art. 10 desta lei será aplicada:

I - após três meses de interdição da empresa, na hipótese de não ter sido sanada a

irregularidade;

II - na hipótese de descumprimento do auto de interdição.
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Art. 18 - As penalidades de que trata esta lei serão aplicadas após a implantação

nas regionais, do posto de recolhimento a que se refere o art. 5º desta lei.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 - Para cumprimento do disposto nesta lei, o Executivo poderá estabelecer

convênio, contrato e parceria com órgão ou entidade pública ou privada.

§ 1º - O órgão ou a entidade a que se refere o “caput” deste artigo deverão manter

cadastro com dados de identificação da pessoa física ou jurídica que proceder  à

entrega do resíduo de que trata esta lei.

§ 2º - A entidade privada a que se refere o “caput” deste artigo deverá cadastrar-se,

previamente, no órgão competente do Estado.

Art.  20  -  O  Executivo  promoverá  campanha  para  o  recolhimento  de  resíduo

originário de óleo e gordura de origem vegetal ou animal e sobre as consequências

desse ato para a preservação do meio ambiente.

Parágrafo único - A campanha de que trata o “caput” deste artigo será iniciada no

primeiro dia útil após a data de vigência desta lei.

Art. 21 - Os estabelecimentos comerciais ou industriais terão o prazo de noventa

dias para se adaptarem ao disposto nesta lei, contado da data de sua vigência.

Art.  22  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotação orçamentária própria.

Art. 23 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de noventa dias.

Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Paulo Lamac

Justificação:  Submetemos  à  apreciação dessa Casa Legislativa  o  projeto  de  lei

anexo, que institui a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e

Gordura de Origem Vegetal ou Animal.

A apresentação  deste  projeto  fundamenta-se  no  propósito  de  contribuir  para  a

discussão do assunto e que para que se possa contemplar aspectos fundamentais

sobre o tratamento e a reciclagem de óleos e gorduras de origem animal e vegetal. É

inegável a importância de construir-se uma legislação sobre esse tema, em razão da
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preocupação com o meio ambiente e da busca de sua preservação serem tópicos

comuns de discussão em âmbito internacional. Destaca-se ainda o enorme dispêndio

de recursos na manutenção e na recuperação de redes públicas de esgotamento

sanitário e também de águas pluviais, provocadas pelo descarte inadequado de tais

resíduos. Outro ponto que merece atenção é o crescente interesse comercial pelo

resíduo de óleos e gorduras de origem animal e vegetal, cuja coleta, tratamento e

reciclagem  já  estão  ocorrendo  em  outras  cidades  brasileiras  e  do  exterior,  com

especial destaque para as experiências das cidades de Salvador, na Bahia, e de São

Francisco, na Califórnia. Os altos custos de manutenção de redes públicas aliados ao

grande  interesse  comercial  demonstrado  pelo  resíduo  em  questão  permitem

pressupor  a  viabilidade  do  estabelecimento  de  parcerias  com  órgãos  públicos  e

entidades da iniciativa privada que tendem a minimizar os custos de implantação e a

execução  de  tal  política.  Nesse  sentido,  este  projeto  propõe  a  especificação  de

determinados procedimentos, bem como sugere o estabelecimento de convênios e

parcerias para a implementação desta política ambiental.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para

a aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.061/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.469/2011 

Institui a Semana do Contribuinte Solidário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  do  Contribuinte  Solidário,  a  ser  realizada,

anualmente, na primeira semana do mês de maio.

§ 1º - Na semana a que se refere o “caput” deste artigo, o Poder Executivo, através

do seu órgão competente, promoverá palestras e campanhas educativas adotando o

“slogan”:  “Sou contribuinte solidário:  eu exijo nota fiscal e garanto benefícios para

todos” e outras atividades com conteúdo que vise conscientizar a população sobre a

importância  da  função  socioeconômica  dos  impostos  e  sobre  seu  retorno  em

investimentos em obras e serviços públicos, o acompanhamento da aplicação dos
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recursos públicos e a institucionalização da prática da educação fiscal para o pleno

exercício da cidadania.

§ 2º - O conteúdo de que trata o “caput” será apresentado ao público em material

impresso, oralmente ou em forma de vídeos, devendo o recurso audiovisual a ser

utilizado ser regulamentado pelo órgão competente do Poder Executivo.

Art. 2º - A confecção, a divulgação de textos informativos, bem como a distribuição

do material didático correspondente, o controle e a fiscalização do cumprimento desta

lei ficam a cargo do órgão competente, a ser definido pelo Poder Executivo.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados a partir da data da sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: Esta  proposição  tem  por  objetivo  orientar  a  sociedade  para  o

exercício  de  seus  direitos  e  deveres  em  matéria  tributária  e  mostrar  como  a

participação de cada cidadão é fundamental para a institucionalização da prática da

educação fiscal.

Técnicos da Secretaria de Estado de Fazenda avaliam que a grande maioria da

população desconhece que uma parcela do valor pago nas compras corresponde ao

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS.

Esse imposto embutido no preço das mercadorias é cobrado do consumidor no ato

da  compra.  Portanto,  é  o  comprador  quem  suporta  o  impacto  financeiro  do

pagamento  desse  imposto,  que,  posteriormente,  deve  ser  recolhido  aos  cofres

públicos pelas empresas vendedoras.  Sem a emissão da nota ou cupom fiscal,  o

valor  referente  a  esse  imposto  não  chega  aos  cofres  públicos,  diminuindo  a

capacidade do governo estadual de beneficiar a população com investimentos nas

áreas  de  educação,  saúde,  segurança  e  infraestrutura,  por  exemplo.  Assim,  ao

solicitar a nota ou cupom fiscal em suas compras, o cidadão garante o alcance de no

mínimo três  propósitos:  eventual  troca do  produto adquirido e assistência  técnica;

recolhimento  do  imposto  ao erário  público;  e realização de obras e  prestação de

serviços públicos.
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Com pouco tempo para se dedicar às compras, muitos consumidores deixam de

pedir a nota ou o cupom fiscal, comportamento que traz sérios prejuízos para si e

para  toda  a  sociedade.  A  oportunidade  de  instituir  anualmente  a  Semana  do

Contribuinte Solidário com o slogan: “Sou contribuinte solidário: eu exijo nota fiscal e

garanto benefícios para todos”, na primeira semana do mês de maio de cada ano, às

vésperas  do  Dia  das  Mães,  considerada  após  o  Natal  a  segunda  melhor  data

comemorativa  para  os  negócios  do  comércio  varejista,  possibilitará  sensibilizar  a

população para a função socioeconômica do ICMS, levar à sociedade conhecimentos

sobre a administração pública e incentivar o acompanhamento da correta aplicação

dos recursos públicos.

Considerando, enfim, que esta proposição poderá oferecer significativa contribuição

para o processo educativo de conscientização do cidadão como consumidor e seu

efetivo engajamento na melhoria das ações do poder público, solicito o apoio dos

nobres pares desta Casa Legislativa para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.470/2011

Declara de utilidade pública a Escola Profissionalizante Tenente Oswaldo Machado

- Eptom -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Escola  Profissionalizante Tenente

Oswaldo Machado - Eptom -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: A Escola Profissionalizante Tenente Oswaldo Machado - Eptom -, com

sede no Município de Ipatinga, é uma entidade civil de direito privado, de natureza

filantrópica, sem fins lucrativos, que desenvolve importantes trabalhos na área social

e  educacional,  promovendo  programas  de  Geração  de  Emprego  e  Renda  e

programas de apoio socioeducativo em meio aberto, conforme o Estatuto da Criança

e do Adolescente. A documentação apresentada atende aos requisitos legais. Por sua
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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 1.471/2011

Institui a disciplina Educação Fiscal na grade curricular dos ensinos fundamental e

médio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A disciplina  Educação  Fiscal,  de  caráter  facultativo,  integrará  a  grade

curricular  dos  ensinos  fundamental  e  médio  das  escolas  públicas  e  privadas  do

Sistema Estadual de Educação.

Parágrafo único - A disciplina de que trata o “caput” será ministrada aos alunos que

se  habilitarem  e  seu  conteúdo  incluirá  conhecimentos  sobre  a  legislação  fiscal,

visando  conscientizar  o  educando  sobre  a  necessidade  de  participação  no

acompanhamento  da  arrecadação  e  gastos  dos  recursos  públicos  e  incentivar  o

exercício de cidadania e a obtenção de informações sobre serviços prestados pelos

diversos organismos estaduais

Art. 2º - A orientação profissional e sugestão de conteúdo de que trata o art. 1º será

regulamentada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  com  a  colaboração  da

Secretaria  de  Estado  de Fazenda,  que  providenciará  a  divulgação  de textos  e  a

distribuição do material didático impresso correspondente.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no ano letivo subsequente ao de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Rosângela Reis 

Justificação:  Esta proposição objetiva  sensibilizar  os alunos para  o exercício da

cidadania, levando a eles informações sobre a prestação de serviços dos diversos

organismos estaduais voltados para a melhoria do bem comum, e despertá-los para o

correto  cumprimento  de  suas  obrigações  de  cidadãos,  bem  como  para  sua

participação no acompanhamento das receitas e aplicação dos recursos públicos.

A Secretaria de Estado de Fazenda já realiza a Semana da Cidadania, projeto piloto

ministrado em forma de minipalestras que visam levar informações sobre legislação
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fiscal  e tributária  para as  diversas escolas públicas e privadas da Capital,  e seus

conteúdos  são  importantes  na  capacitação  de  professores  para  a  inserção  da

Educação Fiscal, de forma transversal, no currículo escolar.

Assim,  este  projeto  visa  dar  ressonância  ao  assunto  nos  estabelecimentos  de

ensino que compõem o nosso Sistema Estadual de Educação, razão pela qual espero

contar  com  a  colaboração  dos  nobres  pares  desta  Casa  Legislativa  para  sua

aprovação. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 1.472/2011

Proíbe o uso, no Estado de Minas Gerais, de produtos, materiais ou artefatos que

contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibido 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” deste artigo 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 das administrações direta e indireta do Estado de

Minas Gerais,  a partir  da publicação desta lei,  adquirir, utilizar e instalar,  em suas
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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

privadas de uso público, com a 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 desta lei.

Art. 4º – Até que haja a substituição definitiva dos produtos, dos materiais ou dos

artefatos, em uso ou instalados, que contêm amianto, bem como nas atividades de

demolição,  reparo  e  manutenção,  não  será  permitida  exposição  humana  nem

concentração  de  poeira  acima  de  1/10  (um  décimo)  de  fibras  de  amianto  por

centímetro cúbico (0,1f/cm³).

§  1º  –  As  empresas  ou  instituições,  públicas  e  privadas,  responsáveis  pela

execução de obras de manutenção, demolição, remoção de material, bem como por

sua destinação final, que contenham amianto ou em relação as quais haja suspeita

de o conterem, deverão respeitar as normas técnicas previstas no Código de Saúde

do  Estado  de  Minas  Gerais, bem  como as  disposições  contidas  nas  legislações

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  a  poeira  que  contenha

amianto, qualquer que seja o regime de trabalho.

Art.  5º  –  O Poder  Executivo  procederá  à  ampla  divulgação dos  efeitos  nocivos
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provocados pelo contato e pelo 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 seu uso até sua completa eliminação, incluindo os cuidados

com os  resíduos gerados  e  sua correta  destinação final,  conforme determinam a

Resolução  nº  348/2004,  do  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  -  Conama -,  e

outros dispositivos legais atinentes.

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  nas

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 amianto.

§ 1º -  Os programas compreenderão habilitação técnica dos profissionais  e dos

equipamentos necessários para o desenvolvimento das ações referidas no “caput”

deste artigo.

§ 2º – Fica instituída a notificação obrigatória à autoridade do SUS, pelas redes

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 de Minas Gerais até a data da entrada em

vigor desta lei, de informações referentes aos empregados e aos 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 Título IV, Capítulo I, da Lei nº

13.317, de 24 de setembro de 1999.

Art.  8º  –  As  despesas  decorrentes  de  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO

Termo de Responsabilidade Técnica

de acordo com o § 3º da Lei nº ..., de ... de ... de 2011, 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

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.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação:  Considerado  cancerígeno  pela  Organização  Mundial  de  Saúde,  o

amianto já foi  banido em cerca de 60 países. Alguns países da América Latina já

baniram o seu uso no início do século, como foi o caso do Chile e da Argentina em

2001, do Uruguai em 2002 e de Honduras em 2004.

A Associação Brasileira das Indústrias e Distribuidores de Fibrocimento - Abifibro -

trabalha para que o Brasil cumpra seu compromisso do banimento do uso dessa fibra,

conforme disposto na Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho - OIT

-, da qual é signatário.

Estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas mostra que o País está

preparado para substituir esse mineral e sugere o uso de materiais alternativos. O

estudo reconhece também que o Brasil conta com tecnologia e insumos eficientes e

recomendados para a substituição do amianto em suas aplicações, como é o caso do

fibrocimento.

Cabe salientar que em 2008, em resposta a ação direta de inconstitucionalidade

movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, contra a lei que

proíbe  o  uso  do  amianto  crisotila  no  Estado  de  São  Paulo,  o  Supremo Tribunal

Federal declarou sua constitucionalidade por sete votos a três.

Enquanto  não  houver  o  banimento  em  nível  federal,  o  projeto  de  lei  que  ora
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apresentamos visa a proibir  o uso do amianto em nosso Estado,  tentando assim,

resguardar a saúde de nossa população, razão pela qual solicito o apoio dos nobres

pares à aprovação desta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado  Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.259/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.473/2011

Dá a denominação de Carlos José Fontoura ao Centro Vocacional Tecnológico -

CVT -, localizado no Município de Manhumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominado Centro Vocacional Tecnológico Carlos José Fontoura - O

Centro Vocacional Tecnológico, com sede no Município de Manhumirim.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação  –  O  Centro  Vocacional  Tecnológico  -  CVT  -  de  Manhumirim  foi

inaugurado  em  23/6/2006  e  já  realizou  inúmeros  cursos  de  informática,  de

atendimento ao cliente, entre outros. A proposta de lei, dando ao CVT o nome de

Carlos José Fontoura, tem objetivo de fazer justiça a este grande homem, que deixou

sua  marca na  história  de  Manhumirim.  Carlos  José  nasceu em  Manhumirim,  em

4/12/45  e  morreu  no dia  24/11/2006,  em  Belo  Horizonte,  aos  60  anos  de  idade.

Começou a vida vendendo verdura ainda criança na cidade. Formou-se em direito e

exerceu a advocacia por cerca de 25 anos. Foi também empresário do setor têxtil e

professor de Estatística.

Atuante na vida social do município, Carlos José foi um dos fundadores do Lions

Club  de  Manhumirim,  cuja  presidência  assumiu  diversas  vezes;  foi  um  dos

fundadores  do  Grêmio  Recreativo  Escola  de  Samba  Pinguim  e  fundador  do

Manhumirim Campestre Clube.

Foi casado com Rosilaine Furtado Fontoura, com quem três filhos, os quais lhe

deram três netos. 

Em toda sua vida, honrou a profissão, o trabalho social e foi exemplo de família.
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Tendo saído da vida simples, na zona rural, trabalhado com dedicação e vencido na

vida, considero justo prestar tal homenagem a esse grande homem, razão pela qual

peço o apoio dos colegas deputados, votando favoravelmente a este projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.474/2011

Declara de utilidade pública o Clube Vetebrás - Veteranos de Brasópolis F.C. -, com

sede no Município de Brazópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Clube  Vetebrás  -  Veteranos  de

Brasópolis F.C. -, com sede no Município de Brazópolis.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação: O Clube Vetebrás - Veteranos de Brasópolis F.C. - é uma associação

sem fins lucrativos, com sede na Travessa Coronel Caetano, nº 60, Bairro Centro, em

Brazópolis, que tem por finalidade promover o futebol amador.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.475/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Congonhal  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  Congonhal

imóvel com área de 35.425m² (trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco metros

quadrados), situado nesse Município e registrado sob a matrícula nº 21551, Livro 2, a

fls. 1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pouso Alegre.
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Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

instalação de apoio operacional da Prefeitura Municipal de Congonhal e à realização

de atividades de interesse social da comunidade.

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, 3 de maio de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  Este  projeto  objetiva  doar  ao  Município  de  Congonhal  imóvel  de

propriedade do Estado situado nesse Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel  para a realização de atividades de interesse social  e para a instalação de

apoio operacional da Prefeitura.

Considerando justa a doação pretendida, contamos 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 1.476/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  reduzir  a  base  de  cálculo  do  Imposto  Sobre

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS - nas operações internas

com cachaça e aguardente de cana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a reduzir de 12% (doze por cento) para

7% (sete por cento) o percentual da alíquota do imposto sobre operações relativas à

circulação de mercadorias e à prestação de serviços incidente em operações internas

com cachaça e aguardente de cana, previstas no art. 42, I, “b”, b. 48, do Decreto nº

43.080, de 2002. 

Art.  2º  -  A Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  baixará  os  atos  que  se  fizerem

necessários ao cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Esta proposição visa autorizar o Poder Executivo a reduzir a base de

cálculo do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS

- nas operações internas relacionadas à venda de cachaças e aguardente de cana

para o percentual de 7%. 

Minas  Gerais  é  responsável  por  60%  da  produção  brasileira  de  cachaça  de

alambique. São 9 mil  produtores,  dos quais 900 são formais.  O setor  tem 45 mil

empregos diretos.

Apesar de Minas responder por 60% do mercado nacional de aguardente artesanal,

a  cachaça industrializada -  a  maioria  é fabricada em São Paulo  e  Ceará  -  ainda

domina o comércio brasileiro.

Portanto, a redução do imposto tem por finalidade tornar a concorrência do produto

mais leal no mercado. 

- 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 1.477/2011

Institui o selo Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego no Estado

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o selo Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego, a ser

concedido a pessoa jurídica que disponibiliza 20% (vinte por cento) de suas vagas

funcionais  à contratação,  por  um período mínimo de doze meses, de jovens com

idade entre 16 e 24 anos.

Parágrafo único - Constarão no selo a identificação do agraciado e o número e a

data desta lei, além dos dados característicos do selo.

Art. 2º - A pessoa jurídica agraciada com o selo poderá utilizá-lo na divulgação de

seus produtos e serviços.

Parágrafo único - O prazo de validade do selo será de um ano, a partir da data de

concessão.

Art. 3º - O selo será concedido nas seguintes classificações:

I - Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego - Parceria: a pessoa jurídica que
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efetuar as contratações previstas no art.  1º desta lei dentro do Programa Primeiro

Emprego dos governos federal ou estadual, recebendo isenção ou crédito fiscal;

II - Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego - Consciente: a pessoa jurídica que

efetuar  as  contratações  previstas  no  art.  1º  desta  lei  sem obtenção de nenhuma

isenção fiscal ou contrapartida dos governos federal e estadual; e

III - Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego - Responsável: a pessoa jurídica

que efetuar 50% (cinquenta por cento) das contratações previstas no art. 1º desta lei

com  portadores  de  deficiência,  egressos  do  sistema penal  ou  sob supervisão do

Poder Judiciário do Estado e de centros de recuperação.

Art. 4º - A pessoa jurídica agraciada receberá o selo do Governador do Estado ou

de seu representante.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotação orçamentária indicada pelo Poder Executivo.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  como  objetivo  reconhecer,  homenagear  e

incentivar empresas dos diversos setores econômicos, entidades sem fins lucrativos,

proprietários rurais, profissionais liberais e autônomos, enfim, qualquer empregador

regularmente instalado, que proporcione oportunidade de aprendizado a jovens que

se iniciam no mercado de trabalho em experiência profissional.

A falta de experiência constitui um dos maiores problemas enfrentados pelos jovens

para inserção no mercado de trabalho. O apoio das empresas é imprescindível para a

formação de competentes profissionais do futuro.

Para  valorizar  essas  empresas  por  sua  ação  e  sua  responsabilidade  social,

contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 1.478/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  reduzir  a  base  de  cálculo  do  Imposto  Sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - nas operações
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internas com protetores solares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a reduzir para 12% (doze por cento) o

percentual  da  alíquota  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias e Serviços -  ICMS - incidente em operações internas com protetores

solares, prevista no art. 42, I, “a.7”, do Decreto nº 43.080, de 2002. 

Art.  2º  -  A Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  baixará  os  atos  que  se  fizerem

necessários ao cumprimento do disposto nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Esta proposição visa autorizar o Poder Executivo a reduzir a base de

cálculo  do  Imposto  Sobre  Circulação  de  Mercadorias  e  Serviços  -  ICMS  -  nas

operações internas relacionadas à venda de protetores solares para o percentual de

12%.

O uso do protetor solar é considerado uma questão de saúde pública, pois é a única

forma de prevenção do câncer de pele. A doença, embora de baixa letalidade, em

alguns  casos  pode  levar  a  deformidades  físicas  e  ulcerações  graves,  onerando

consequentemente os serviços de saúde.

Portanto, a redução do imposto tem por finalidade tornar o produto um pouco mais

acessível à população, diminuindo a incidência de câncer de pele em nosso Estado. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.180/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.479/2011

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Marcius da Anunciação Dias nº 3.430,

com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Marcius da Anunciação

Dias nº 3.430, com sede no Município de Divinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação: A Loja Maçônica Marcius da Anunciação Dias nº 3.430, com sede no

Município de Divinópolis,  é uma entidade civil  sem fins lucrativos. Tem entre suas

finalidades ser uma instituição altruística, iniciática, filosófica, progressista, filantrópica

e evolucionista; praticar a beneficência do modo mais amplo possível, especialmente

a assistência social  aos menos favorecidos;  incentivar  a instrução e a cultura em

todos os seus níveis; promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a

democracia e outros valores universais; pugnar pelo aprimoramento moral, social e

intelectual da humanidade, pelo cumprimento do dever e investigação constante da

verdade,  além  de  proclamar  os  princípios  gerais  da  maçonaria,  expressos  na

Constituição do GOB.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.480/2011 

Dispõe sobre a adesão das empresas do setor da construção civil ao programa de

alfabetização de trabalhadores e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas do setor da construção civil que aderirem ao programa de

alfabetização de trabalhadores terão preferência na contratação com os órgãos do

poder  público  estadual,  sem prejuízo  do previsto  no art.  37,  XXI,  da  Constituição

Federal e legislação correlata.

§ 1º - O programa consiste em qualificar a mão de obra empregada visando à sua

alfabetização, por meio de aulas ministradas durante a execução da obra ou serviço.
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§ 2º - O disposto no “caput” aplica-se exclusivamente para obras e serviços com

duração igual ou superior a um ano.

§ 3º - O compromisso de adesão ao programa de alfabetização de trabalhadores

deverá  constar  expressamente  do  edital  de  licitação  e  do  contrato  administrativo

celebrado.

§ 4º - O programa terá a duração mínima de um ano e duas horas diárias, sendo

realizado no local da obra ou do serviço.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará a rescisão do contrato.

Art.  3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação: De acordo com a Organização Internacional do Trabalho - OIT -, cerca

de 33% dos trabalhadores registrados na construção civil não sabem ler ou escrever

e,  em  geral,  desempenham  funções  auxiliares  com  pouca  ou  nenhuma

especialização.

Buscando mudar essa realidade, alguns Sindicatos da Indústria da Construção Civil

têm adotado programas  de  alfabetização  de trabalhadores  nos  canteiros  de  obra

como forma de reduzir o analfabetismo e qualificar melhor a mão de obra.

Este projeto tem por escopo estimular a adesão das empresas ao programa, pois o

trabalhador alfabetizado é mais especializado e produz com qualidade.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Educação  e  de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.481/2011

Dispõe sobre o Programa Permanente de Especialização nas áreas de Pediatria,

Medicina da Família e Clínica Geral, no âmbito do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  criado  o  Programa Permanente  de  Especialização  nas  áreas  de

Pediatria, Medicina da Família e Clínica Geral, no âmbito do Estado.
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Art. 2º - O Programa será oferecido pelos órgãos públicos competentes na condição

de residência médica.

Art.  3º  -  O  Programa  oferecerá  incentivos  para  que  os  futuros  residentes  se

interessem pelas áreas dispostas no artigo primeiro.

Parágrafo único - Entendem-se, para efeito do disposto no “caput”, como incentivos

políticas diferenciadas de salários, oferecimento de cursos complementares, jornadas

de trabalho diferenciadas, entre outros benefícios, conforme legislação.

Art. 4º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta

de  dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente,  e

suplementadas, se necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias,

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Inicialmente,  convém  lembrar  que  em  nada  estamos  ferindo

competência constitucional  com este nosso projeto de lei,  uma vez que a própria

Carta Magna, no seu art. 24, especificamente no inciso XII, é clara ao afirmar que

cabe também aos Estados legislarem sobre assuntos relacionados à saúde, conforme

disposto  a  seguir:  “Art.  24:  Compete  à União,  aos  Estados,  e  ao Distrito  Federal

legislar  concorrentemente  sobre:  XII  -  previdência  social,  proteção  e  defesa  da

saúde”.  Finalmente,  é certo  que,  nos Estados,  a competência  original  em legislar

cabe às respectivas Assembleias Legislativas.

Isto posto, podemos então discutir o mérito desta propositura. O fato é simples de

ser entendido: faltam pediatras. Faltam médicos da família. E faltam clínicos gerais. E

essa falta tem se mostrado cada vez mais problemática e com graves consequências,

em especial num período delicado, como o da formação de uma criança.

Pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais indica que quase

um quarto dos Municípios brasileiros tem carência desses profissionais. O número é

assustador: 23,1% dessas cidades não têm pediatras, médicos da família ou clínicos

gerais. O estudo revelou ainda que demora, em média, 8,6 meses o preenchimento
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de uma vaga de pediatria. No momento da pesquisa, 46,1% dos locais entrevistados

tinham ao menos uma vaga disponível para um pediatra. Nas outras especializações,

médico da família e clínico geral,  o problema é semelhante. A baixa remuneração

nessas carreiras faz com que exista, no mercado, pouco titulados, o que gera, enfim,

todo esse problema.

Todavia,  a pesquisa indicou também que boa parte dos atuais profissionais tem

pouca experiência para assumir  as vagas existentes,  o que termina por  contribuir

para o déficit dessas carreiras. Urge, evidentemente, que todo um esforço dos órgãos

públicos  seja  feito  para  sanar  essa  deficiência,  que  termina  por  comprometer  o

atendimento prestado para a população.

Assim,  a  nossa  proposta  procura  criar,  junto  aos  órgãos  competentes,  como

hospitais,  centros  médicos,  instituições  superiores  de  ensino  de  medicina,  entre

outros, um programa permanente de especialização nas áreas de pediatria, clínica

geral  e  medicina  da  família.  Para  o  sucesso  desse  programa,  é  evidente  que

incentivos precisarão ser oferecidos para atrair o jovem formando e quase residente

para essas áreas profissionais. Sem dúvida, o maior desses incentivos é uma política

salarial diferenciada.

Diante de todo o exposto, contamos, uma vez mais, com o indispensável apoio de

nossos nobres pares para a aprovação desta propositura, da maior importância para

o atendimento médico da população 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 1.482/2011 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais,  industriais e de

serviços, inclusive repartições públicas, de afixarem placa visível ao público com a

indicação: “Disque Denúncia - 181” no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Todos  os  estabelecimentos  comerciais,  industriais,  serviços,

estabelecimentos de culto religioso, inclusive as repartições públicas, ficam obrigados

a ter em local visível ao público placa com as indicações “Disque Denúncia - 181”.

Art. 2º - A placa deve ter a dimensão de, no mínimo, 50cm de altura por 30cm de
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largura, mantendo-se a relação entre altura e largura, e poderá ser feita de papel,

plástico ou metal, de fundo branco e letras nas cores vermelha e preta.

Art.  3º  -  Os  estabelecimentos  comerciais  que  entregam  mercadorias  no  ato  da

compra, ficam obrigados a inserir nas sacolas de mercadorias, plásticas ou de papel,

na  medida  de,  no  mínimo,  5cm de  altura  por  10cm de largura,  um  anúncio  com

mesmos dizeres das placas, que deverão ser impressos no canto inferior direito de

um dos lados em qualquer cor.

Art. 4º - As despesas com a confecção, tanto das placas como das sacolas, de que

tratam os artigos anteriores, serão de responsabilidade dos titulares das respectivas

empresas.

Art. 5º - Os estabelecimentos previstos no art. 1º terão o prazo de sessenta dias

para providenciar a inserção da placa, a partir de quando, então, ficarão sujeitos a

multa de 1.000 (hum mil) Ufemgs.

Art.  6º  -  A fiscalização será  exercida  pelo  setor  de  fiscalização  das  prefeituras

municipais.

Art. 7º - A receita arrecadada com aplicação das multas deverá ser revertida para

divulgação da obrigatoriedade prevista no art. 1º, como inserção de jornais, rádios e

outros meios disponíveis.

Art. 8º - Entendem-se por estabelecimentos, previstos no art. 1º, entre outros, os

ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de culto religioso, de lazer, de esporte

ou de entretenimento, áreas comuns de condomínio, casas de espetáculos, teatros,

cinemas,  bares,  lanchonetes,  boates,  restaurantes,  praças  de  alimentação,  hotéis,

pousadas,  centros  comerciais,  bancos  e  similares,  supermercados,  açougues,

padarias, farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escolas,

museus, bibliotecas, feiras e espaços de exposições.

Paragrafo único -  A obrigação se estende aos veículos  públicos ou privados de

transporte coletivo, com os cartazes no tamanho mínimo de 20cm de altura por 30cm

de largura, e nas viaturas oficiais de quaisquer espécies, bem como nos táxis que

exerçam a atividade no Município com os cartazes no tamanho mínimo de 14,5cm de

altura por 21cm de largura, que deverão ser inseridas no vidro lateral ou traseiro.

Art.  9º  -  Esta lei  entra em vigor  no prazo de noventa dias após a data de sua



168
____________________________________________________________________________

publicação.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011. 

Leonardo Moreira

Justificação: O objetivo é iniciar um canal de comunicação com a polícia, na medida

em que a população necessitar. O disque-denúncia é de extrema utilidade, uma vez

que  a  qualquer  momento,  a  qualquer  hora,  pode  ocorrer  uma  situação  de

emergência.

Por  essa razão, é dever  de toda a população quando vê alguma irregularidade,

algum ilícito,  algum crime,  denunciar  à polícia.  Assim,  o projeto apresentado vem

exatamente levar a conhecimento da população a possibilidade de denunciar atitudes

criminosas.

Fazemos votos de que os nobres pares, imbuídos do mesmo propósito, se unam na

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 1.483/2011

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que  dispõe sobre o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária credenciada pela

Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao contribuinte optar pelo pagamento em

cota única ou em seis parcelas mensais consecutivas.

§ 1º -  A Secretaria de Estado de Fazenda escalonará o pagamento do IPVA de

acordo com o algarismo final da placa do veículo.

§ 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto para o pagamento do

IPVA em cota única.”.

Art.  2º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro do ano subsequente.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Liza Prado

Justificação: A Lei  nº 14.937, de 23/12/2003, que trata sobre o Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, é medida importante para o ingresso

de recursos tanto para o erário do Estado quanto para o dos Municípios.

Promover  a  diminuição da carga tributária  e  legislar  para que haja  uma melhor

forma de recolhimento  dos impostos,  facilitando a  vida dos  cidadãos,  é dever  do

Estado, aí incluído o Poder Legislativo.

Apesar  de  conscientizar  da  importância  desse  ingresso  de  recursos,  pensamos

numa forma de amenizar o pagamento desse imposto por parte dos proprietários de

automóveis.

Assim é que apresentamos esta proposta, que, em vez das três parcelas previstas

na Lei nº 14.937, possibilita ao cidadão dividir o pagamento do imposto em até seis

parcelas, todas vencendo no primeiro semestre do ano, respeitando assim o que foi

acordado no Protocolo IPVA 01/86, subscrito pelos integrantes do Confaz.

Diante do exposto, acreditamos que essa alteração na lei do IPVA irá beneficiar o

cidadão, uma vez que lhe dará melhores condições para planejar seus pagamentos.

Acreditamos também que, facilitando-se o recolhimento de impostos, sem que haja

diminuição  dos  valores,  o  Estado  vai  lidar  com  menos  inadimplência,  um  dos

principais problemas enfrentados pela Fazenda.

Desde já, conto com o apoio dos meus nobres pares desta Casa para aprovarmos

este projeto de lei, que muito beneficiará nossos cidadãos e nosso Estado.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.283/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.484/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.516/2007)

Proíbe  o  uso,  no  Estado,  de  produtos,  materiais  ou  artefatos  que  contenham

quaisquer  tipos  de  amianto  ou  asbesto  ou  outros  minerais  que,  acidentalmente,
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tenham fibras de amianto na sua composição.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibido o uso, no Estado, de produtos, materiais ou artefatos que

contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto.

§ 1º - Entende-se por 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 desses 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 do Estado, a partir

da  publicação  desta  lei,  adquirir,  utilizar  e  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,

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 da Saúde ou qualquer outro órgão
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estadual  fica  condicionada  à  assinatura  de  Termo  de  Responsabilidade  Técnica,

estabelecido no Anexo I desta lei.

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  qualquer  exposição  humana  a

concentrações  de  poeira  acima  de  1/10  (um  décimo)  de  fibras  de  amianto  por

centímetro cúbico (0,1 f/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 de Saúde 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  parágrafo  anterior  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-se os cuidados

com os  resíduos gerados  e  sua correta  destinação final,  conforme determinam a

Resolução nº 348, de 2004, do 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.
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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 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 de Saúde do Estado de

Minas Gerais.

Art.  8º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Liza Prado

Anexo I

Termo de Responsabilidade Técnica

De acordo com o § 3º do art. 3º da Lei nº ..., declaro, sob as penas da lei, que no

estabelecimento situado na ..........................................., não são utilizados produtos,

materiais  ou  artefatos  que  contenham  quaisquer  tipos  de  amianto  ou  asbesto  ou



173
____________________________________________________________________________

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

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:  Além  da  responsabilidade  de  cuidar  de  quem  adoece,  cabe  ao

administrador público promover ações preventivas que garantam o bem-estar físico,

mental e social de seus cidadãos e reduzam ao mínimo as chances, do aparecimento

de  enfermidades  de  difícil  tratamento,  longa  latência,  irreversíveis,  incuráveis,

progressivas, fatais, que incapacitem permanentemente em alto grau os acometidos,

como é o caso das doenças provocadas pela exposição às fibras  de amianto ou

asbesto. 

O amianto é uma matéria-prima de origem mineral ainda muito usada no Brasil, um

dos  maiores  produtores  mundiais.  Sua  principal  utilização  se  dá  na  indústria  da

construção  para  produção,  principalmente,  de  telhas,  caixas  d’água,  chapas  lisas

usadas para forros, pisos, painéis de fechamento e com propriedades acústicas e

incombustíveis.

É  um  reconhecido  cancerígeno  para  os  seres  humanos  a  ele  expostos  tanto

ocupacionalmente  como ambientalmente  e  é  um  risco  potencial  também  para  os

consumidores em geral,  que não dispõem de informações de como manipular  ou

utilizar esses produtos e muito menos são acompanhados em seu estado de saúde

periodicamente;  razão  pela  qual  há  um  intenso  e  acalorado  debate  acerca  da

proibição definitiva do seu uso em todo o País.

Quarenta e oito nações, incluindo toda a União Européia, Japão, Austrália, além de

nossos  vizinhos  Chile,  Argentina  e  Uruguai,  proíbem  a  produção  e  utilização  de

amianto  e  de  produtos  que  o  contenham.  No  Brasil,  mais  de  duas  dezenas  de

Municípios  paulistas  e  três  Estados,  Rio  de  Janeiro,  Rio  Grande  do  Sul  e

Pernambuco, adotam posição semelhante para proteger a saúde de sua população.

Essa medida não sofrerá quaisquer sanções do ponto de vista comercial,  porque,

segundo decisão arbitral da Organização Mundial do Comércio - OMC -, a proibição
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do amianto para fins de defesa da saúde pública se justifica. A OMC foi muito além

disso  ao  afirmar  que  as  medidas  técnicas  conhecidas  como  “uso  controlado  do

amianto” não são realistas.

O Brasil somente agora começa a conhecer os reais malefícios provocados pelo

amianto  ou  asbesto  -  a  chamada  “catástrofe  sanitária  do  século  XX”  -  usado

indiscriminadamente  em  nosso  país  desde  meados  da  década  de  30  do  século

passado,  quando  por  aqui  multinacionais  se  instalaram  já  conhecendo  restrições

médicas existentes ao uso desse mineral em seus países de origem.

Considerando o  Critério  de  Saúde  Ambiental  no 203,  de  1998,  da  Organização

Mundial da Saúde - OMS - sobre amianto crisotila que afirma entre outros que “a

exposição ao amianto crisotila aumenta os riscos de asbestose, câncer de pulmão e

mesotelioma de maneira dependente em função da dose e que nenhum limite de

tolerância foi identificado para os riscos de câncer”.

Considerando que na 95ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho - OIT -

em  15/6/2006,  a  OIT  reafirmou  que  “100.000  mortes  ao  ano  são  causadas  pelo

amianto, em todo o mundo; que a eliminação no futuro do uso de todas as formas de

amianto e a identificação dos procedimentos de gestão adequados para eliminação

do  amianto,  já  existente,  constituem  os  meios  mais  eficazes  para  proteger  os

trabalhadores expostos a este material e prevenir as enfermidades e mortes que ele

pode causar”.

Considerando que a OMS, que submeteu à consulta pública mundial até 9/9/2006 o

seu “Draft WHO policy paper on elimination of asbestos-related diseases” (documento

preliminar  das  diretrizes  da  OMS  para  eliminação  das  doenças  relacionadas  ao

amianto),  onde  afirma  categoricamente  “que  todos  os  tipos  de  amianto  causam

asbestose, mesotelioma e câncer de pulmão; que não há nenhum limite seguro de

exposição; que existem substitutos mais seguros; que o controle da exposição dos

trabalhadores e usuários de produtos contendo amianto é extremamente difícil e que

a remoção do amianto é muito dispendiosa e difícil de se pôr em prática de maneira

completamente segura”. 

Considerando que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - Pnuma -

tem reunido periodicamente seu comitê técnico para debater a inclusão da crisotila -
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amianto  branco  -  na  lista  dos  produtos  sujeitos  ao  PIC  -  Consentimento  Prévio

Informado -  dentro dos  quadros  da  Convenção de Rotterdam, da qual  o Brasil  é

signatário, o que significa dizer que o país exportador deverá comunicar previamente

ao seu cliente sobre os riscos associados ao seu produto e as medidas de proteção

para o seu manuseio e, após isto, obter o consentimento do importador de que é

capaz de aceitar e lidar com estes riscos.

Considerando que a Organização Mundial do Comércio, que regulamenta as regras

do livre comércio global de mercadorias, entendeu que a proibição do amianto se

justifica para a defesa da saúde pública e não sancionou a aplicação de penalidades

aos  países  que  adotarem  estas  barreiras  alfandegárias,  por  considerar  o  “uso

controlado ou seguro do amianto não factível nem nos países desenvolvidos, muitos

menos naqueles em desenvolvimento”. 

Considerando a Resolução 348, de 2004, do Conama, que classificou os resíduos

dos produtos de construção civil, que contenham amianto, como perigosos devendo

ser dispostos em aterros industriais para este fim.

Considerando que no final de 2005 o Senado francês produziu relatório em que

qualificou a situação naquele país referente às conseqüências da contaminação por

amianto  como  uma  “catástrofe  sanitária”  e  culpou  o  governo  e  seus  técnicos,

sindicalistas,  cientistas  e demais  envolvidos  de  terem se deixado “anestesiar”  por

anos a fio pelo “lobby” do amianto e a França baniu o amianto em 1º/1/97.

Considerando  que  o  número  de  pedidos  de  indenizações  por  doenças

supostamente decorrentes do amianto não cessa de crescer  nos Estados Unidos,

onde, segundo especialistas, o custo total para seguradoras e empresas pode chegar

a US$ 275 bilhões nos próximos anos. Para a entidade não-governamental  Rand

Institute for Civil Justice, as disputas judiciais relacionadas ao mineral constituem “o

mais longo litígio coletivo da história dos Estados Unidos”.

Considerando que a produção mundial de amianto vem declinando continuamente,

chegando  em  2000  a  menos  da  metade  do  total  de  1975,  segundo  dados  da

Fundação Instituto Oswaldo Cruz - Fiocruz.

Considerando  que,  em  nosso  país,  campanhas  promovidas  sobretudo  pela

sociedade  civil  organizada,  a  aprovação  de  leis  -  46  diplomas  entre  estaduais  e
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municipais - proibindo a utilização do amianto e, mais recentemente, a iniciativa de

empresas  em  apostar  na  substituição  do  produto  por  materiais  alternativos

colaboraram para reduzir pela metade o consumo do amianto a partir de 2000.

Considerando  que  o  número  de  pessoas  contaminadas  pelo  amianto  no  Brasil

ainda não é conhecido, mas na Europa, onde o assunto é mais estudado, estima-se

que morrerão nos próximos anos cerca de 500 mil pessoas por doenças causadas

pelo amianto.

Considerando que 28 de abril é a data celebrada mundialmente como o Dia em

Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças Provocadas pelo Trabalho, o mesmo

ocorrendo em nosso país por força da Lei Federal nº 11.121, de 2005. 

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa

proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.259/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.485/2011

Dispõe  sobre  a  implementação  da  Política  Estadual  Destinada  ao  Incentivo  à

Produção de Créditos de Carbono e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Produção de Créditos de

Carbono.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  fica  responsável  pela  elaboração  de  uma  política

destinada ao incentivo à produção de créditos de carbono. 

Parágrafo único -  Entendem-se por créditos de carbono aqueles determinados à

quitação de parcela da obrigação dos países desenvolvidos de cumprirem uma meta

de redução de gases de efeito estufa na atmosfera, passíveis de comercialização,

nos moldes do Protocolo de Kyoto. 

Art. 3º - A política destinada ao incentivo à produção de créditos de carbono deve

estabelecer  regras,  instrumentos  de  gestão e  recursos  a  serem definidos  com os

diversos setores sociais, econômicos e governamentais, com o objetivo de incentivar

e viabilizar a aquisição de créditos de carbono no território de Uberlândia, seja pela
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iniciativa privada, seja pelo poder público. 

Título I

DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA DESTINADA AO INCENTIVO À PRODUÇÃO DE

CRÉDITOS DE CARBONO

Art. 4º- A implementação da política destinada ao incentivo à produção de créditos

de carbono deve definir diretrizes e normas para: 

I - cumprir as demais exigências normativas sobre projetos destinados ao incentivo

à produção de créditos de carbono;   

II - estabelecer a sinergia entre segmentos sociais e econômicos;

III - fortalecer a cooperação entre os diversos segmentos institucionais, sociais e

governamentais;

IV  -  promover  a  conscientização,  a  capacitação  e  o  estímulo  para  atividades

destinadas ao incentivo à produção de créditos de carbono;

V  - destinar  recursos  oriundos  da  comercialização  de  créditos  de  carbono  para

incentivo e promoção de programa de inclusão social. 

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  deverá  apresentar  plano  de  gestão  de  projetos

destinados ao incentivo à produção de crédito de carbono em seu território. 

Título II

DA INFRAESTRUTURA DA POLÍTICA DESTINADA AO INCENTIVO À PRODUÇÃO

DE CRÉDITOS DE CARBONO

Art. 6º - A implementação da política destinada ao incentivo à produção de créditos

de carbono deve abarcar preceitos de adequação da atividade, tais como; 

I - capacitação de recursos humanos e formação profissional para atendimento do

Município;

II  - conscientização  social  sobre  o  que  é  crédito  de  carbono  e  quais  os

procedimentos para sua geração;

III  - mecanismos logísticos para o bom desenvolvimento de atividades direta ou

indiretamente destinadas ao incentivo à produção de créditos de carbono. 
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Título III

DA GESTÃO DA POLÍTICA DESTINADA AO INCENTIVO À PRODUÇÃO DE

CRÉDITOS DE CARBONO

Art. 7º - A elaboração da política à aquisição de créditos de carbono será promovida

pelo  Poder  Executivo,  sociedade civil  organizada,  comunidade científica  e demais

órgãos competentes. 

Art. 8º - A implementação da política destinada ao incentivo à produção de créditos

de carbono poderá ser elaborada em sinergia com o Estado e com a União. 

Título IV

DOS INSTRUMENTOS ECONÔMIOS DA POLÍTICA DESTINADA AO INCENTIVO À

PRODUÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO

Art. 9º - O Poder Executivo deverá criar programa específico através dos órgãos

competentes para o cumprimento desta lei. 

Título V

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Art.  10 -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Liza Prado 

Justificação: O projeto ora apresentado é de suma importância para a adequação

do Município de Uberlândia ao Tratado de Kyoto, visto as discussões sobre a emissão

de gases causadores do efeito estufa - GHG - estão em voga, sendo de relevância

mundial.

O Protocolo de Kyoto visa melhorar o clima do planeta na próxima década e, para

tanto, determina que países desenvolvidos reduzam a emissão de GHGs. 

O Tratado estabelece que haja uma redução na emissão de gases causadores do

efeito estufa na ordem de 5% em relação ao emitido em 1990, impondo aos países

prazo até 2008 para implementarem estes projetos e até 2012 para comprovarem a

redução almejada.

Para  viabilizar  o  cumprimento  do  Protocolo,  foram  criados  mecanismos  de
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flexibilidade por meio dos quais os países ricos ficaram autorizados a promover a

redução da emissão do referidos gases fora de seu território, alternativa que ficou

conhecida  como  Mecanismos  de  Desenvolvimento  Limpo  -  MDL  -,  sendo  a

negociação de créditos de carbono sua forma transacional.

Assim, o crédito de carbono consiste em certificar reduções de emissões de gases

de  efeito  estufa,  que  mediante  custo  marginal  de  redução  no  Brasil  possam

compensar um possível custo de oportunidade nos países desenvolvidos.

Saliente-se  ainda  que  a  negociação  de  créditos  de  carbono  representa  para  o

Município de Uberlândia a possibilidade de obtenção de recursos para o fomento de

ações voltadas para o aprimoramento ambiental e a inclusão social.

Precisamos que nosso Município dê um passo à frente mais uma vez, aprovando

este projeto, para contribuirmos com a diminuição da emissão de gases na atmosfera,

assegurando  assim  de  forma  efetiva  o  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente

equilibrado e saudável as gerações atuais e futuras, com a conseqüente melhora na

qualidade de vida.

Pelo exposto, e por tudo que há sobre o assunto, que é de conhecimento de todos,

além da preocupação constante com a causa defendida, é que conto com o apoio dos

nobres pares para aprovarmos o presente projeto de lei.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.269/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.486/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de vigilância, por meio de

câmeras de  vídeo,  para  monitoramento  e  vigilância nas instituições  de ensino do

Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a instalação de sistema de vigilância eletrônica, por meio de

câmeras de vídeo, nas instituições de ensino do Estado.

Parágrafo único - As câmeras de vídeo a que se refere o “caput” deste artigo serão

instaladas nas principais vias de acesso da instituição e oferecerão cobertura visual

simultânea de todas as áreas onde haja concentração de público.
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Art.  2º - As instituições de ensino terão o prazo de um ano para se adequar ao

disposto nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Fred Costa

Justificação:  Esta  proposição  pretende  permitir  o  pleno  funcionamento  das

instituições de ensino do Estado e garantir o direito a vida e a segurança no meio

acadêmico,  garantido  a  total  integridade  dos  alunos,  professores,  funcionários  e

visitantes que transitam e permanecem nas instituições de ensino.

A instalação de câmeras de vídeo é não apenas uma maneira de inibir  a  ação

delituosa no ambiente de ensino, mas também pode colaborar na apuração de delitos

e crimes praticados neste ambiente, como exemplo podemos citar recente episódio

que  resultou  na  morte  de  Professor  na  Faculdade  Isabela  Hendrix,  em  Belo

Horizonte.

Desta forma, a preocupação com a qualidade de ensino, com a segurança e com a

vida humana figura como essência da elaboração desta proposta, que certamente

terá o apoio de nossos nobres pares.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.112/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.487/2011

Dispõe sobre a colocação de advertência nas embalagens plásticas de produtos

comercializados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As embalagens plásticas dos produtos comercializados no Estado conterão

a seguinte advertência: “Para evitar perigo de asfixia,mantenha este e todos os sacos

plásticos fora do alcance de bebês e crianças. Não utilizar este material em bercinho,

carrinho de bebês ou camas. O plástico pode aderir ao nariz e boca, obstruindo a

respiração. Este saco plástico não é um brinquedo. Recomenda-se inutilizar o saco

antes de descartá-lo.”

Parágrafo único - A advertência será redigida em caracteres legíveis, de forma a



181
____________________________________________________________________________

permitir sua imediata identificação pelo consumidor.

Art. 2º - São responsáveis pela confecção e pela colocação da advertência de que

trata o “caput” do art. 1º desta lei:

I - o produtor;

II - o importador com sede no Estado;

II - o comerciante que adquirir o produto em outro Estado.

Art. 3º - A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator a multa de 1.000

Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), cobrada em dobro em

caso de reincidência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da

data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Fred Costa

Justificação: O Código de Defesa do Consumidor determina que a proteção da vida,

saúde  e  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.

A sufocação, ou obstrução das vias aéreas, é a primeira causa de morte, entre o

acidentes, de bebês até 1 ano de idade. Até os 4 anos, a criança fica muito exposta a

este tipo de risco pois é nesta fase que inicia a exploração do mundo ao seu redor por

meio  dos  sentidos  -  tato,  audição,  paladar,  visão e olfato.  É  necessário  alertar  a

população para este risco eminente e por isso nosso projeto na expectativa de alertar

e orientar preventivamente os usuários para que a vida de inocentes seja protegida e

preservada.

Sendo assim, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação da

matéria.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.488/2011

Proíbe  os  estabelecimentos  comerciais  de  vender,  servir  e  fornecer  bebidas

alcoólicas a menores de dezoito anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  comerciais  proibidos  de  vender,  servir  e

fornecer bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos.

Parágrafo  único  -  Em  caso  de  dúvida,  o  comerciante  exigirá  do  consumidor  a

apresentação de documento de identidade válido em todo o território nacional.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o estabelecimento infrator

às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

a  1.000  Ufemgs,  de  acordo  com  a  gravidade  da  infração  e  o  porte  do

estabelecimento, dobrada a cada reincidência.

Art. 3º - Os recursos oriundos das multas de que trata o inciso II do art. 2º serão

destinados ao Fundo para a Infância e a Adolescência, de que trata a Lei nº 11.397,

de 6 de janeiro de 1994.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Fred Costa

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
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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.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.364/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.489/2011

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 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 - O plano a que se refere o “caput” deste artigo será submetido à

aprovação do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 2º - Os critérios para a classificação do porte da obra serão estabelecidos pelo

Poder Executivo.

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 - O não cumprimento do disposto nesta lei implicará a imediata interdição da

obra, até serem sanadas as falhas existentes.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Fred Costa

Justificação:  A  proposição  ora  apresentada  visa  criar  mais  um  dispositivo  de
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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.  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.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Juninho

Araújo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.307/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.490/2011

Acrescenta o art. 5º- A à Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006, que dispõe sobre

a Política Estadual  de Segurança Alimentar  e Nutricional  Sustentável  e  dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 5º-A:

“Art. 5º-A - O Estado, por meio do órgão competente, concederá o selo Qualidade

Nutricional e Segurança Alimentar às instituições que se destacarem pela qualidade

dos serviços prestados na área alimentar.

Parágrafo único - A periodicidade e os critérios relativos à concessão do selo de que

trata o “caput” deste artigo serão estabelecidos em regulamento.”.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Fred Costa

Justificação: A preocupação com uma alimentação saudável no mundo de hoje é

fundamental.  São  milhões  de  pessoas  que  morrem  todos  os  anos  vítimas  de
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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.

Sendo assim, contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

nosso projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.322/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.491/2011

Torna obrigatória a afixação de cartaz nas unidades de saúde do Estado informando

o direito assegurado à criança e ao adolescente de ter acompanhante em regime de

internação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a afixação de cartazes nas unidades de saúde da rede pública

do Estado, em locais visíveis, com os dizeres “Em cumprimento ao disposto na Lei

Federal nº 8.069, de 1990, é assegurado à criança e ao adolescente atendidos em

regime de internação o direito de ter acompanhante em tempo integral, garantidas as

condições adequadas à sua permanência no local.” 

Parágrafo único -  Para fins  de reclamações e denúncias, os  cartazes  a que se

refere o “caput” deste artigo informarão o número do telefone da Secretaria Municipal

de Saúde do Município em que se situa a unidade de saúde.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes

penalidades:

I - advertência por escrito;

II - multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) -;
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Art. 3º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão prazo de sessenta dias

contados da data de publicação desta lei, para se adequarem às suas disposições.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Fred Costa

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, que em

seu art.  12  estabelece o seguinte:  “Os estabelecimentos de atendimento  à saúde

deverão proporcionar condições para a ermanência 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,

possibilitando que o maior número de pessoas tenha acesso a direitos que lhe são

fundamentais,  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

sejam obrigados a prestar esclarecimento sobre tal direito, afixando avisos em locais

estratégicos  nas  dependências  hospitalares,  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.

Desta forma, contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.326/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.492/2011

Estabelece sanção administrativa aos estabelecimentos comerciais que venderem,

servirem ou fornecerem bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais que venderem, servirem ou fornecerem

bebidas  alcoólicas  a  menores  de  dezoito  anos  estão  sujeitos  às  seguintes

penalidades, sem prejuízo das sanções estabelecidas na legislação em vigor:

I - advertência;

II - multa de 500 a 1.500 Ufemgs (quinhentas a mil e quinhentas Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais), de acordo com a gravidade da infração e o porte do

estabelecimento, a qual será fixada em dobro a cada reincidência.

Art. 2º - Os recursos oriundos das multas de que trata o inciso II do art. 1º serão

destinados ao Fundo para a Infância e a Adolescência, de que trata 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, 3 de maio de 2011.

Sargento Rodrigues

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, há pertinência

na 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.

Tendo em vista os malefícios que o álcool pode causar à saúde das crianças e dos

adolescentes,  é  de  suma  importância  a  criação  dessas  novas  sanções  aos

estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas e não cumprem as normas
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legais.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto de

lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.364/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.493/2011

Altera o art. 2º da Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que estabelece diretrizes

para a formulação da Política Estadual Habitacional de Interesse Social - PEHIS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O art.  2º  da Lei  nº  18.315,  de 6  de  agosto  de 2009,  passa a  vigorar

acrescido do seguinte inciso X:

“Art. 2º - (...)

X - atendimento prioritário às famílias que residem em áreas de risco.”.

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

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Sargento Rodrigues

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 nessas áreas ou

que  nelas  perderam  suas  moradias,  garantindo  o  atendimento  à  população  mais

necessitada.

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 necessidade básicas para

uma vida digna, como também o faz priorizando a população que necessita de uma

intervenção célere e eficaz.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Agostinho
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Patrus Filho. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.099/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 543/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os Auditores  Fiscais do Trabalho  pelos  120 anos da

edição do Decreto nº  1.313,  de 17/1/1891,  que é o marco inicial  da inspeção do

trabalho no País. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 544/2011, do Deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Divinópolis pelos 99 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 545/2011, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr.  Wilson Caixeta Castro,  Governador  do Distrito  4760 do

Rotary Internacional,  pela realização da XXV Conferência Distrital  (Conferência da

Esperança), em Patos de Minas. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 546/2011, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  criação de uma central  de

atendimento  telefônico  para  recebimento  de  denúncias  anônimas  de  casos  de

"bullying". (- À Comissão de Educação.)

Nº  547/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Diretor-Presidente da Copasa-MG pedido de informações sobre a

taxa mínima cobrada por essa empresa e os critérios para a definição de seu valor,

que seria excessivo. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  548/2011,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com  o  Hospital  Felício  Rocho  por  ter-se  tornado  referência  no

tratamento  de  tumores  ao adotar  procedimentos  de  alta  tecnologia que oferecem

mais conforto, eficácia e segurança aos pacientes.

Nº  549/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  Público  pedido  de  providências  para  a  apuração  de

denúncia  de  publicidade  enganosa  que  teria  sido  utilizada  no  empreendimento

Fontane di Roma, da construtora MRV, em Contagem.

Nº  550/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Ministério Público pedido de providências com relação aos contratos

de  adesão  (promessa  de  compra  e  venda)  da  construtora  MRV,  que  conteriam

cláusulas abusivas.

Nº 551/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado ao

Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - pedido de providências para verificar a

qualidade das águas das bacias  do entorno da área de mineração das Indústrias

Nucleares do Brasil - INB - no Município de Caldas.

Nº 552/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Comissão  Nacional  de  Energia  Nuclear,  vinculada  ao  Ministério  da  Ciência  e

Tecnologia, pedido de providências para realizar a avaliação técnica da segurança

dos galpões onde são armazenados materiais radioativos no Município de Caldas,

vistoriar o Rio das Antas, analisar sua possível contaminação por esses materiais e

estabelecer medidas de segurança capazes de evitar tal contaminação, bem como

elaborar estudos que objetivem a retirada definitiva do material radioativo depositado

nesses galpões.

Nº 553/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito de Caldas e ao Governador do Estado pedido de providências com vistas à

instalação de uma unidade da Defesa Civil nesse Município para, entre outras ações,

realizar  o  monitoramento  dos  trabalhos  executados  pelas  Indústrias  Nucleares  do

Brasil  -  INB - relativos a guarda,  segurança e proteção do material  radioativo que

produz.

Nº 554/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  estabelecer  um  plano  de

contingência  relativo  à  eventual  contaminação  nuclear  nos  Municípios  de  Caldas,

Andradas e Poços de Caldas.

Nº 555/2011,  das Comissões de Meio Ambiente e de Minas e Energia,  em que

solicitam seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências

com vistas  a suspender,  atendendo a demanda do Ministério  Público  Estadual,  o

processo  administrativo  de  desenvolvimento  da  Mina  Capão  Xavier  até  que  seja

refeito  o  licenciamento  ambiental  anulado  pela  Justiça  Federal  no  julgamento  do

Processo nº 2004.38.00.013593-0.
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Nº 556/2011,  das Comissões de Meio Ambiente e de Minas e Energia,  em que

solicitam seja encaminhado ao Advogado-Geral  do Estado pedido de providências

para  rever  o parecer  emitido  pelo  Sr.  César  Raimundo da Cunha,  Procurador  do

Estado,  em 9/11/2010,  que  conclui  que  a  sentença proferida  na  Ação Popular  nº

2004.38.00.013593-0 não impede que os órgãos ambientais do Estado concluam o

processo de licenciamento de ampliação da Mina Capão Xavier.

Nº 557/2011, das Comissões de Saúde e de Política Agropecuária, em que solicitam

seja encaminhado ao Presidente da Emater-MG e ao Presidente do Senar pedido de

providências para a realização de treinamentos gratuitos, em todo o Estado, para a

fabricação do queijo minas artesanal.

Nº 558/2011, das Comissões de Saúde e de Política Agropecuária, em que solicitam

seja encaminhado ao Governador do Estado e ao Secretário de Agricultura pedido de

providências  para  que  seja  estudada  a  possibilidade  de  criação  de  um  fundo

garantidor com o objetivo de facilitar  o acesso ao crédito para a modernização da

agroindústria de pequeno porte.

Nº 559/2011, das Comissões de Saúde e de Política Agropecuária, em que solicitam

seja encaminhado à Anvisa, ao IMA, à Secretaria de Saúde e ao Procon Estadual

pedido  de  providências  para  que  a  fiscalização  das  atividades  dos  pequenos

produtores  rurais  seja  pautada  pela  educação  sanitária,  valorização  dos

trabalhadores  e  da  produção,  bem  como  por  medidas  socioeducativas,  em

substituição à aplicação das penalidades punitivas, em especial no que se refere ao

queijo minas artesanal.

Nº 560/2011, das Comissões de Saúde e de Política Agropecuária, em que solicitam

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Agricultura,  à  Presidência  da  Emater-MG  e  à

Diretoria-Geral  do  IMA pedido  de  providências  com  vistas  às  reivindicações  que

mencionam, que visam fazer correções e ajustes na produção e comercialização do

queijo minas artesanal.

Nº 561/2011, das Comissões de Saúde e de Política Agropecuária, em que solicitam

seja  encaminhado  à  Presidência  da  Epamig  pedido  de  providências  para  que  o

Instituto  Cândido  Tostes  inclua  treinamentos  para  a  fabricação  de  queijo  minas

artesanal.
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Nº 562/2011, das Comissões de Saúde e de Política Agropecuária, em que solicitam

seja encaminhado à Secretaria da Agricultura pedido de providências para que seja

incluído um representante da Comissão de Saúde e outro da Comissão de Política

Agropecuária no grupo de trabalho encarregado da regulamentação da Lei nº 19.476,

de 2011, que dispõe sobre a habilitação sanitária de estabelecimento agroindustrial

de pequeno porte.

Nº 563/2011, das Comissões de Saúde e de Política Agropecuária, em que solicitam

seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado pedido de providências

para  que  recomende  aos  Promotores  de  Justiça  do  Estado  a  adoção  de

procedimentos análogos aos adotados pelo representante do Ministério Público da

Comarca de Uberaba, qual seja evitar a fiscalização punitiva sobre o queijo minas

artesanal.

Do Deputado Marques Abreu em que solicita seja realizado seminário legislativo

para debater a agressividade, a violência e o "bullying" nas escolas. (- À Mesa da

Assembleia.)

Das Deputadas e dos Deputados Celinho do Sinttrocel, Adalclever Lopes, Adelmo

Carneiro  Leão,  Anselmo  José  Domingos,  Antônio  Júlio,  Antonio  Lerin,  Bonifácio

Mourão, Bosco, Carlin Moura, Carlos Henrique, Délio Malheiros, Delvito Alves, Duarte

Bechir, Durval Ângelo, Elismar Prado, Fabiano Tolentino, Gilberto Abramo, Gustavo

Valadares, Jayro Lessa, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara, Neider Moreira, Pompílio

Canavez,  Rogério  Correia,  Rômulo  Viegas,  Rosângela  Reis,  Sávio  Souza  Cruz,

Ulysses Gomes e Vanderlei Miranda em que solicitam seja comunicada ao Plenário a

criação  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  da  Segurança  e  da  Saúde  dos

Trabalhadores e Trabalhadoras de Minas Gerais.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Fred Costa e

outros, Anselmo José Domingos e outros, Bosco e outros, Agostinho Patrus Filho,

Alencar da Silveira Jr., Anselmo José Domingos (4), Carlos Pimenta, Célio Moreira

(2), Deiró Marra, Délio Malheiros, Elismar Prado (2), Gilberto Abramo, Juninho Araújo,

Dinis Pinheiro, Leonardo Moreira (3), Neilando Pimenta e Fred Costa, Sávio Souza

Cruz, Gustavo Corrêa, Gustavo Valadares, das Deputadas Liza Prado, Maria Tereza

Lara  e Rosângela  Reis  (2)  e  das  Comissões  de Meio  Ambiente  e  de  Segurança
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Pública.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de  Política  Agropecuária,  de  Assuntos  Municipais,  de  Educação,  de  Segurança

Pública e de Turismo e dos Deputados Carlin Moura e Rogério Correia.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos da

Escola Estadual Desembargador Mário Gonçalves de Matos, do Bairro Minas Brasil,

que estão fazendo uma visita a esta Casa. Agradecemos-lhes a visita, que faz parte

do projeto Educação para a Cidadania. 

Oradores Inscritos

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

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

Deputados,  público  que  nos  assiste  pela  TV  Assembleia,  no  mês  de  maio,

especialmente no dia 1º,  comemoramos o Dia do Trabalhador, data celebrada em

vários países do mundo. Em 1º/5/1886, milhares de trabalhadores saíram às ruas de

Chicago, nos Estados Unidos, para reivindicar melhores condições de trabalho, entre

elas,  a  redução  da  jornada  de 13 para  8  horas  diárias.  Nesse dia,  ocorreu  uma

grande greve geral dos trabalhadores.

Feito este pequeno resgate da origem do Dia do Trabalhador, é preciso falar dos

dias  atuais.  Estamos  acompanhando  as  mobilizações  dos  servidores  públicos  de

nosso Estado,  das  áreas de  saúde,  educação e  segurança pública,  entre  outras.

Algumas categorias já ganharam as ruas e as praças para reivindicar e denunciar o

arrocho salarial. No serviço público, entra governante, sai governante, e não se vê

uma iniciativa  que busque evitar  as  greves e as passeatas. Os governos sempre

preferem o  desgaste,  preferem empurrar  com a  barriga  os  servidores públicos  a,

efetivamente, sentar à mesa e negociar índices de reajustes salariais que, de fato,

melhorem as condições remuneratórias de seus trabalhadores. Já estamos no mês

de maio, e até agora não se percebem por parte do governo do Estado iniciativas

concretas  com  esse  objetivo.  Em  contrapartida,  vemos  os  servidores  fazerem

manifestações e comunicarem ao governo a disposição de entrarem em greve.
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Quero, a partir deste instante, solicitar a atenção do governo para os servidores da

segurança pública, categoria essa que tem alcançado ótimos resultados, atingindo

metas e exportando o nome do Estado de Minas Gerais para o restante do País, por

meio da redução dos índices de criminalidade. Venho a esta tribuna, Sr. Presidente,

na  qualidade  de  Deputado  que  ajudou  a  eleger  este  governo  e  que,  durante  a

campanha eleitoral,  pediu votos para os integrantes dessa classe. Portanto, estou

legitimado para cobrar do atual Governador uma posição mais efetiva e concreta no

que diz respeito à questão salarial desses servidores.

Devo destacar o trabalho incansável de nossos profissionais da segurança pública.

Se  podemos  falar  em  crescimento  da  economia  mineira,  do  PIB,  ou  melhor,  do

“pibão”, como tem dito o nosso Governador Anastasia, isso não aconteceria sem a

eficiência dos nossos profissionais da segurança pública. Destaco a seguir trecho da

fala  do  Governador  Antonio  Augusto  Anastasia,  publicada  no  jornal  “Estado  de

Minas”, em 16 de março do corrente ano: (- Lê:) “Tenho a satisfação de informar aos

mineiros e ao Brasil que o crescimento do nosso PIB foi de 10,9%. É um resultado

extraordinário,  superior,  inclusive,  aos  padrões  dos  países  que  têm  tido  forte

dinamismo econômico, como a China e a Índia, e bem superior ao do Brasil, que foi

de 7,5%. Isso sinaliza a retomada efetiva da economia do Estado, e vamos continuar

trabalhando para  que tenhamos crescimento  econômico sempre  superior  à média

brasileira.  Os últimos resultados demonstram o dinamismo da economia de Minas

Gerais e o acerto da nossa política econômica, afirmou Anastasia”.

É fato público e notório que qualquer Estado, para atrair a instalação de empresas e

indústrias em seu território, precisa oferecer tranquilidade aos investidores e a certeza

de que o  poder  público  possa garantir  uma segurança pública  capaz de atender

minimamente  às  suas  expectativas,  gerando,  assim,  novos  empregos,  rendas  e

tributos.  Sabemos  da competência  deste  governo quanto  à  administração  pública

estadual,  mas,  sem  a  colaboração,  o  empenho,  a  iniciativa  e  a  abnegação  dos

profissionais de segurança pública, esse crescimento da economia mineira não seria

possível.

Sendo assim, é preciso que o Governador Anastasia reconheça esse empenho,

reconheça  as  condições  em  que  alguns  profissionais  da  segurança  pública  vêm
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trabalhando. Abro aqui um parêntese para mencionar as péssimas condições da 16ª

Delegacia  Regional,  de  Uberlândia,  objeto  de  visita  da  Comissão  de  Segurança

Pública, de que este Deputado faz parte, na qual constatamos pessoalmente e por

meio de minucioso relatório as condições de trabalho e a estrutura física do local,

fatos que mancham o nome da polícia mineira. Esse é apenas um exemplo entre

tantos outros de que temos conhecimento. E é desse cenário, Sr. Governador, que

estou falando, pois, mesmo muitas vezes em condições subumanas de trabalho, o

servidor  da  segurança  pública  vem  conseguindo  bons  e  ótimos  resultados  na

diminuição dos índices de criminalidade em nosso Estado.

Mas é preciso fazer um alerta em relação a policiais e bombeiros militares, policiais

civis e agentes de segurança penitenciários: os salários estão bem abaixo da média

nacional, considerando-se a economia de nosso Estado. Hoje, um agente da Polícia

Rodoviária Federal inicia sua carreira recebendo um salário de R$6.000,00, enquanto

os policiais  civis  e militares recebem R$2.041,00.  Como podemos admitir  que um

Delegado de Polícia Civil, um Tenente da PMMG ou do Corpo de Bombeiros Militar

ganhe  um  salário  inicial  de  carreira  de  R$5.400,00  brutos  e,  por  outro  lado,  um

Promotor de Justiça comece ganhando R$20.000,00? Isso, sem contar as diárias que

recebem para se deslocar para outra comarca.

Não há coerência do governo neste aspecto. Reconhecer o esforço, a dedicação, o

trabalho sem contrapartida salarial  é jogar um balde de água fria em cima desses

profissionais. Há tempos estamos cobrando do governo o pagamento do adicional por

atividade de risco para a classe. São oito anos do governo Aécio-Anastasia, e até

agora  nada.  Enquanto  isso,  nesse período,  148  servidores  da  segurança  pública

morreram em serviço ou em razão de sua atividade até a presente data. O Chefe da

Polícia Civil e o Comandante-Geral da PMMG estão ficando em situação dificílima,

pois a Polícia Civil há alguns dias está cumprindo apenas a jornada mínima de 40

horas  semanais,  como  forma  de  protesto.  Esse  procedimento  está  trazendo  um

transtorno  gigantesco  para  os  policiais  militares,  que,  nos  plantões  e  finais  de

semana,  estão  tendo  que  deslocar-se  até  100km  para  conduzir  presos  até  uma

delegacia de plantão.

As quatro categorias de servidores da segurança pública estão-se mobilizando para
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deflagrar  a  chamada  greve  legal,  que  consiste  em  atender  ocorrências  apenas

observando a estrita legalidade, à luz dos direitos constitucionais e das normas de

segurança  e  logística  do  trabalho.  A falta  de  coletes,  de  viaturas  em  condições

seguras  para  rodar,  com  pneus  em  bom  estado  de  conservação  e  lanternas

funcionando; de computadores ou de cartuchos de impressora ou a dependência de

convênios com prefeituras podem levar as polícias a trabalhar em ritmo de tartaruga.

Isso pode e deve ser evitado pelo governo do Estado. Durante a campanha eleitoral

de 2010, o Governador Anastasia, em resposta aos questionamentos feitos por este

Deputado sobre compromissos com a classe, assim se manifestou: “Vamos continuar

nos esforçando firme para que os reajustes continuem ocorrendo a cada ano. (...) Eu

tenho certeza de que nós teremos, já a partir de 2011, uma continuidade desse nosso

processo e desse nosso procedimento de conceder reajustes anuais satisfatórios a

todas as categorias, inclusive e em especial, é claro, aos servidores militares e da

segurança pública”.

Considerando-se que durante o governo Aécio-Anastasia foi feito um compromisso

de deixar as nossas polícias entre as três mais bem pagas do País, já passou da hora

de  iniciar  a  recomposição  salarial.  Também  considerando-se  o  compromisso  de

campanha  do  Governador  Anastasia  de  conceder  reajustes  anuais,  a  defasagem

salarial da categoria e o crescimento da economia anunciado pelo próprio governo do

Estado, nada mais justo que enviar à Assembleia, o mais breve possível, o projeto de

lei concedendo os reajustes salariais.

Hoje  os  policiais  e  bombeiros  militares  reivindicam  piso  salarial  de  R$4.000,00.

Esperamos que o Governador não deixe que as polícias, bombeiros e agentes façam,

primeiro, a greve para depois, então, conversar com a classe, porque, se necessário

for, com certeza, haverá paralisação. Estamos fazendo esse alerta para que, no prazo

mais  curto  possível,  o  Governador  negocie  e  conceda  o  reajuste  justo  aos

profissionais de segurança pública.

Faço este pronunciamento, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, com o intuito de

solicitar  atenção  especial  do  Governador  Anastasia.  Sabemos  que  ele  fez  um

compromisso  durante  o  governo  Aécio-Anastasia,  o  qual  foi  renovado  durante  a

campanha eleitoral.  Portanto,  não vejo  motivo  para a delonga,  a  espera,  para se
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cumprir  isso.  Nesta tarde,  estou apenas fazendo um alerta,  porque sabemos que

policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários estão-se movimentando

para uma grande mobilização.  É óbvio que, primeiramente, algumas etapas serão

queimadas. Esperamos que haja por parte do governo, de forma efetiva e concreta,

atenção para as reivindicações da categoria. 

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputado.  Gostaria  de

parabenizar V. Exa. por fazer essa cobrança, não apenas em relação à política do

governo  e  ao  programa  prometido  durante  a  campanha  eleitoral,  mas  também

relativamente à valorização dos servidores públicos em geral, da segurança pública,

da educação. Precisamos transformar a valorização desses servidores em políticas

de Estado. Quero lembrar a V. Exa. que, em substituição à Deputada Maria Tereza

Lara, das Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos, estivemos com V.

Exa. visitando a 16ª Delegacia de Uberlândia, que está em estado precaríssimo, sem

condições de atender a população da cidade. Esperamos uma solução do governo do

Estado para que possamos derrubá-la e construir uma nova delegacia. Essa é uma

delegacia regional, que atende a mais de 800 mil pessoas do Triângulo mineiro. 

V. Exa. também falou sobre o adicional de periculosidade, previsto na Constituição

do  Estado.  Esperamos que o  governo  cumpra  a  palavra  e  pague  o  adicional  de

periculosidade, que já é respeitado e cumprido em outros Estados. Os profissionais

de segurança pública têm o direito a esse adicional. Da mesma forma, o piso salarial

de  pelo  menos  R$4.000,00 para  dar  o  mínimo de dignidade aos  profissionais  da

segurança pública.

É importante também, Deputado Sargento Rodrigues - V. Exa. falou de todas as

categorias  -,  fazer  um pedido ao Marcelo,  Presidente da Associação dos Agentes

Socioeducativos, o qual iniciou uma greve de fome. Então fazemos um apelo para

que ele interrompa essa greve, porque já se sacrifica muito em defesa dos Agentes

Socioeducativos,  percorrendo  o  Estado  de  Minas,  todas  as  unidades,  que  não

oferecem  as  menores  condições  de  trabalho.  Ele  reivindica  melhorias  bastante

básicas,  como equipamentos  de  segurança  para  garantir  a  integridade física  dos

Agentes  Socioeducativos,  que  não  têm  as  menores  condições  de  trabalho  nas

unidades. Isso sem falar nas condições de renda. 
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Então gostaria de parabenizar V. Exa. e de assinar embaixo o seu pronunciamento.

Também estamos juntos nessa cobrança, nessa indicação. No dia 11, haverá uma

grande manifestação. Espero que o Estado valorize, de fato, não apenas o bombeiro

militar,  os  policiais  militar  e  civil,  como  também  os  Agentes  Penitenciários  e

Socioeducativos.  Precisamos  garantir  a  segurança  não  somente  por  meio  de

investimentos nas condições materiais de trabalho, mas também, principalmente, o

investimento no ser humano, no servidor, na servidora, que sai de sua casa correndo

risco de morte, sem condições de trabalho dignas para cumprir o papel de defender e

proteger a sociedade. Portanto parabenizo V. Exa. pelas palavras. Estaremos juntos

nessa mobilização, em defesa dos profissionais de segurança pública do Estado de

Minas Gerais. Obrigado.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, agradeço-lhe

pelo aparte concedido. Primeiramente, parabenizo-o, porque V. Exa. sempre defende

os  profissionais  da  segurança.  Quero  aqui  colaborar  com  suas  palavras,  porque

conheço  profundamente  a  situação  dos  nossos  policiais,  principalmente  a  dos

policiais civis, que têm sofrido hoje com a falta de infraestrutura e com os salários

baixos. Em vários Municípios - em quase 300 - não há um Delegado de polícia. Eles

acabam  precisando  fazer  plantões,  pela  região,  com  muita  dificuldade,  sem

equipamentos decentes. Há um caso em uma delegacia de Uberlândia, que recebe

informações de pedofilia por meio do Disque-Denúncia - são casos até do Disque-

Denúncia nacional -,  em que a Polícia Civil  não tem viatura descaracterizada.  Há

homens  perversos,  selvagens,  que  não  merecem  o  respeito  da  sociedade,  que

precisavam estar na cadeia porque abusam de crianças e adolescentes. Infelizmente,

não há toda a infraestrutura necessária para os policiais desenvolverem o trabalho.

Existem  problemas  psicológicos  e  emocionais  gravíssimos,  Deputado  Sargento

Rodrigues,  como o senhor  bem sabe,  porque a carga é pesada para os  policiais

militares  e  civis  e  para  o  Agente  Socioeducativo.  Percebe-se  que é  preciso  uma

equiparação salarial com os cargos já existentes em que realmente se ganha bem.

Portanto, faço coro com V. Exa., defendo a polícia. Nunca teremos segurança, se os

policiais não têm segurança nem dentro de suas delegacias. Como eles fornecerão

segurança para o restante da população? Quero colaborar e dizer que defendo e
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empenho-me  para  que  realmente  tenhamos  bons  salários.  Participarei  dessa

manifestação, porque entendo que ela é legal e justa. Nosso Secretário de Defesa

Social  é  muito  democrático,  é  um  Deputado  e  está  acostumado  com  as

manifestações. Tenho certeza de que ele ouvirá a categoria.

Quero  deixar  aqui  uma reflexão  para  os  colegas  Deputados:  os  Delegados  de

polícia que citei aqui em meu pronunciamento hoje ganham um salário bruto em torno

de R$5.400,00. É o mesmo valor que recebe um Tenente da Polícia Militar e do Corpo

de  Bombeiros  Militar.  Mas  no  Ministério  Público  e  no  Poder  Executivo  há  quem

receba R$20.000,00 de salário  inicial,  sem contar  as  diárias  incluídas.  Ou seja,  o

Delegado e o Tenente recebem um quarto do salário inicial  do Promotor.  É muito

desproporcional.  É preciso que esta Casa tenha consciência disso. Os Deputados

precisam se mobilizar em prol da categoria. É esse o alerta que fazemos para que

realmente reconheçamos essa discrepância de fato, não apenas nas palavras. Que

efetivamente obtenhamos do Governador do Estado tratamento à altura para nossos

profissionais de segurança pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, eu

aguardava com ansiedade a oportunidade de retornar a esta tribuna para novamente

cobrar da Copasa e da Copanor providências em relação ao abastecimento de água

para povoados  e  localidades com até  200 habitantes  no  semiárido  mineiro.  Pode

parecer redundante, cansativo, mas assumi esse compromisso nesta legislatura, Sr.

Presidente, a partir da dura realidade de pessoas que ainda não têm água para beber

em Minas Gerais, enquanto a Copanor, subsidiária da Copasa responsável por prover

essas localidades de água e esgoto, não iniciar um processo efetivo de providências

para atingir  esse objetivo,  que é humanitário,  socialmente justo e ambientalmente

adequado. Minas Gerais, Estado política e economicamente importante, onde muitas

pessoas - como todos nós - estão querendo que se torne o melhor lugar para se viver,

não pode conviver com esse nível de barbárie. Para mim, o ser humano não ter água

para beber é sinal de barbárie. Então, Sr. Presidente, estivemos, na semana passada,

com o Presidente da Copasa e com a diretoria da Copanor em um evento na Cidade



200
____________________________________________________________________________

Administrativa,  com a participação dos Prefeitos do Vale do Jequitinhonha.  Tive a

oportunidade de cobrar providências  aos Presidentes dessas instituições.  Ouvi  do

Presidente da Copasa que o projeto estruturador passará por uma revisão - e isso

tem de ser feito -, até porque a Assembleia aprovou uma emenda popular criando

ação  específica  de  atendimento  a  localidades  com  até  200  habitantes.  Tive

oportunidade, nesta semana, de participar de uma reunião na Agência Reguladora de

Saneamento, à qual cobrei providências. Estaremos na Copanor para saber, de fato,

quais são as providências. Quem me conhece sabe que tenho muito cuidado para

que as palavras, as críticas e as denúncias não fiquem jogadas ao vento. Buscamos

sempre alcançar resultados a partir da nossa intervenção na Assembleia. Por isso, no

ano  passado,  apresentamos  e  aprovamos  emendas  ao  Plano  Plurianual  e  à  Lei

Orçamentária. Este ano, durante a primeira semana de trabalho, estivemos com o

Governador Anastasia para apresentar essa demanda. Estivemos, como disse, com o

Presidente da Copasa, com a Agência de Saneamento e, agora, com a direção da

Copanor, porque entendemos que esse é o caminho responsável, é o caminho que as

autoridades acionadas podem e devem seguir. Queria dizer, Sr. Presidente, que esse

é o percurso final, porque, se a Copanor, a Copasa, a Arsae e o Governador não

tomarem providências imediatas, de fato a situação ficará insustentável. Repito, antes

de  conceder,  com  prazer,  aparte  ao  nobre  Deputado  Duarte  Bechir,  que  este

Deputado,  desta tribuna,  quer  saber,  e gostaria  que alguém  da base de governo

trouxesse uma resposta efetiva: quando a Copanor começará a fazer o seu trabalho

de atendimento a comunidades com até 200 habitantes? Essa é a singela, porém

crucial,  indagação que faço aqui,  em nome das  pessoas  que,  infelizmente,  estão

tendo de separar a água do barro para fervê-la e bebê-la. 

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado André Quintão, Sr. Presidente,

Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Quero compartilhar este momento com V. Exa.,

uma vez que, na legislatura anterior, estivemos juntos na Comissão de Participação

Popular. V. Exa., em um trabalho diferenciado, ouvindo a população de Minas Gerais,

por meio da Comissão de Participação Popular, na construção do nosso orçamento,

presenciou e escutou as solicitações e os reclames da população. Assim, conhece,

como poucos, a dura realidade de Minas Gerais. Somo-me a V. Exa. comprometendo-
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me, não como Líder do Governo, mas como participante do Bloco Parlamentar Social,

que compõe a base de governo nesta Casa, a trazer também o esclarecimento tão

importante, já discutido, de que a Copanor é a grande responsável pela realização da

obra. Tenho certeza de que, se assim o for,  o governo estadual  não fugirá à sua

responsabilidade.  Parabenizo  V.  Exa.  também  pela  nossa  participação,  na  última

sexta-feira, na querida cidade de Coqueiral, onde estivemos, juntos, inaugurando as

novas instalações da Apae daquela cidade. Recursos de emendas parlamentares de

V.  Exa.  e  deste  Deputado  propiciaram  àquela  gente  e  aos  alunos  da  Apae  um

momento inesquecível. V. Exa. se lembra de quando a irmã da Rânea, a menina que

faleceu e que era aluna da Apae, foi agradecer. Ela não se conteve e, às lágrimas,

agradeceu a todos citando um pensamento que oportunamente quero trazer a esta

Casa. Queria falar aos demais pares e às Sras. Deputadas sobre a experiência que

vivemos juntos sexta-feira, quando Deputados desinteressados daquilo que todos os

políticos  buscam -  o  voto  -,  fomos  maiores  que essa busca por  votos  e,  juntos,

auxiliamos  uma escola  clínica  da  Apae.  Deputados  de  bases  e  posicionamentos

diferentes, juntos por uma causa tão justa, que é a Apae. Quero render a V. Exa. as

homenagens  pela  escolha  daquela  escola  para  receber  o  valor  das  emendas,

delegado por V. Exa.,  agradecer o carinho e a atenção da sociedade coqueirense

para conosco naquele momento e fazer um convite aos demais Deputados e às Sras.

Deputadas. As Apaes realmente precisam continuar merecendo a atenção do poder

público.  Somos  pequenos  mensageiros,  porque  as  emendas  parlamentares

destinadas  aos  Deputados  Estaduais  são  pequenas  perto  das  destinadas  aos

Deputados Federais, mas essa pequena emenda foi muito grande, devido ao objetivo

alcançado.  Deputado  André  Quintão,  parabéns  pela  destinação  do  recurso  e  por

aquele  momento.  Gostaria  de  compartilhar  com  V.  Exa.  outros  momentos  como

aqueles vividos em Coqueiral. Parabéns a V. Exa.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Obrigado,  Deputado  Duarte  Bechir.  Também  o

parabenizo pela brilhante iniciativa naquela cidade, cumprimentando toda a rede de

Apaes espalhadas em todo o Estado de Minas Gerais e a comunidade de Coqueiral,

que nos recebeu tão bem naquela oportunidade. Sras. e Srs. Deputados, antes de

conceder  aparte  à  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  queria  fazer  um  convite  muito
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importante.  Acertamos  com  o  governo  federal,  o  Ministério  do  Desenvolvimento

Social, o governo do Estado e a Presidência desta Casa a realização, em 9 e 10 de

junho, de um importante ciclo de debates. A nossa Presidente Dilma está lançando o

Programa Brasil sem Miséria. Com ações efetivas e integradas do governo federal, do

Estado, dos Municípios e da sociedade, quem sabe Minas Gerais possa contribuir e,

num breve e curto espaço de tempo, cumprir a meta civilizatória de erradicação da

pobreza extrema. Pensando assim, em 9 e 10 de junho, vamos conhecer o plano da

Presidenta  Dilma  e  as  ações  do  novo  mandato  do  atual  Governador,  e  ouvir  os

Municípios e a sociedade, para que estabeleçamos uma estratégia de superação da

pobreza extrema em Minas através,  inclusive,  das propostas a serem votadas no

segundo semestre, no Plano Plurianual e no Orçamento para os anos subsequentes.

Os dados mostram que Minas Gerais, comparativamente com as demais unidades da

Federação, poderia ser o quinto ou o sexto Estado a erradicar a pobreza extrema,

num ritmo de investimento compartilhado como hoje. Paraná e Santa Catarina seriam

os  primeiros  Estados  brasileiros  a  atingir  essa  meta.  Quem  sabe  num  esforço

integrado,  focado,  possamos  colocar  Minas  Gerais  em  primeiro  lugar  nessa

superação da pobreza extrema? É para isso que faremos esse ciclo de debates, para

discutir a situação dos acampados, dos assentados, dos quilombolas, dos indígenas,

dos  migrantes,  dos  subempregados,  dos  analfabetos,  daqueles  inatingíveis  pelo

conjunto das políticas  públicas ainda em curso em Minas e no Brasil.  Faço esse

convite a todas as Deputadas e a todos os Deputados, até porque a superação da

pobreza extrema depende de uma ação intersetorial  entre o conjunto de  políticas

públicas, e acho que esta Casa poderia dar uma efetiva contribuição nesse sentido.

A Deputada Maria  Tereza Lara  (em aparte)*  -  Deputado André Quintão,  grande

companheiro do  nosso Bloco Minas  sem Censura,  parabenizo-o  não só pelo  seu

pronunciamento,  mas  também  por  seu  trabalho  aqui  nesta  Casa.  Realmente  a

erradicação  da  pobreza,  da  miséria,  é  o  objetivo  principal  do  governo  Dilma.  A

questão da água, Deputado, está intimamente ligada a isso. Se não houver água, é

impossível a erradicação da pobreza. Então, o seu pronunciamento está totalmente

integrado com esse objetivo.  O  seu mandato  tem o  compromisso  de,  na  prática,

promover uma sociedade realmente igualitária. Quero dar aqui uma informação que
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parece que não tem nada a ver, mas tem, porque a nossa Presidente é mulher. Hoje,

pela primeira vez, foi indicada uma mulher para ser a primeira Vice-Líder de Governo

na  Câmara  dos  Deputados.  Foi  indicada  pela  bancada  feminina,  que  tem  como

coordenadora a Deputada Janete Pietá, do PT de São Paulo. Indicou-se a Deputada

Rebecca Garcia, do PP do Amazonas. São as mulheres também dando a contribuição

delas a esse projeto de erradicação da miséria e da pobreza. Cumprimento V. Exa. e

deixo registrada essa notícia tão importante para nós nesta Casa. Muito obrigada.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara. Para finalizar,

Sr.  Presidente,  faço  aqui,  verbalmente,  uma  solicitação,  resultante  de  vários

seminários, de debates públicos nesta Casa, a nossa Secretária de Planejamento e

Gestão,  como  porta-voz  de  várias  categorias  profissionais,  particularmente  do

Conselho  Regional  de  Serviço  Social,  mas  também  da  área  de  militância  da

assistência social,  com objetivo de fortalecer as regionais da Sedese. Precisamos,

para a implantação plena do Sistema Único da Assistência Social - Suas -, de uma

ação  de  cooperação  técnica,  de  monitoramento,  de  treinamento,  de  capacitação.

Desde 1987 não tivemos nenhum concurso público no âmbito da Sedese. Então, faço

um apelo aqui ao Governador, à Secretária Renata Vilhena, para que possa, já neste

ano,  abrir  um  concurso  público,  a  fim  de  que  as  regionais  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Social possam realizar um trabalho efetivo e integrado nessa linha

de fortalecimento do Suas, com vista também à erradicação da pobreza extrema e

para  que  tenhamos  assistentes  sociais  e  psicólogos  nas  regionais  da  Sedese,

ajudando os Municípios a desenvolver esses programas integrados de superação da

pobreza extrema em Minas Gerais. Secretária Renata Vilhena, contamos com essa

medida, porque será muito importante numa ação articulada com o governo federal e

Municípios,  para  atingirmos,  como disse,  o  objetivo  civilizatório  de  superação  da

pobreza extrema em Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

telespectadores da TV Assembleia e público presente nas galerias: cumprimento, em

especial,  os  nossos  Delegados  de  Polícia,  pois  trazem  a  este  Plenário  uma



204
____________________________________________________________________________

reivindicação justa, já que mais de 60% dos Municípios de Minas Gerais ainda não

têm um Delegado de Polícia, o que corresponde a mais de 500 dos 853 Municípios

do Estado sem a presença titular de um Delegado. É importante entendermos o papel

da  Polícia  Judiciária  para  o  efetivo  combate  à  criminalidade.  As  pessoas  devem

compreender que não basta simplesmente prender o bandido: é preciso julgá-lo. E

para isso é importante que o trabalho da Polícia Judiciária seja muito bem feito, pois é

ela que apura as provas, leva os elementos ao Juiz para que condene o bandido que

cometeu o crime. Ou seja, sem a Polícia Judiciária, corremos o risco de deixar os

bandidos impunes. Valorizar  nossos Delegados de Polícia e a Polícia Judiciária  é

fundamental  para  a  efetiva  prática  da  justiça  neste  Estado.  Fica  aí  a  nossa

solidariedade. 

Sr.  Presidente,  eu  e  os  demais  componentes  da  Comissão  de  Educação  da

Assembleia  Legislativa,  como  o  Deputado  Bosco,  o  Deputado  Paulo  Lamac,  o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva e a Deputada Maria Tereza Lara, acabamos de chegar

de uma reunião que aconteceu há pouco na Secretaria de Estado de Educação, com

a Secretária  Ana  Lúcia  Gazzola.  Lá  estivemos  acompanhados  dos  Diretores  das

escolas estaduais e da Associação de Diretores das Escolas Oficiais do Estado de

Minas Gerais - Adeomg. Fomos até à Secretária Ana Lúcia Gazzola para apresentar

um documento, uma pauta de reivindicação dos Diretores de escolas estaduais de

Minas Gerais. 

Nobre Presidente e ilustre Deputado, confesso-lhe que voltei a esta Casa bastante

satisfeito com o resultado da reunião. A Secretária Ana Lúcia Gazzola mostrou-se

muito sensibilizada com o pleito dos Diretores de escolas, que se resume em cinco

pontos fundamentais. O primeiro deles é a restauração da classificação das escolas e

dos  grupos de Diretores de  escolas  por  número de turmas,  e  não,  de alunos.  O

segundo  ponto  é  a  garantia  de  que  o  padrão  econômico  da  remuneração  dos

Diretores  de  escolas  compense  a  impossibilidade  de  exercício  de  dois  cargos

licitamente acumulados, bem como a dedicação exclusiva. O que é isso? O Diretor de

escola,  por  não  poder  acumular  o  segundo  cargo  e  ter  dedicação  exclusiva  no

exercício  da  função  de  Diretor,  sempre  teve  um  padrão  remuneratório  que

correspondia  a  dois  salários  de  professor,  acrescidos  do  adicional  de  dedicação
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exclusiva.  Com  a  recente  Lei  Delegada  nº  182,  o  padrão  remuneratório  não  foi

observado.  Por  isso os  Diretores pleiteiam o retorno desse padrão remuneratório,

para  que  tenhamos,  no  exercício  da  função  de  Diretor  de  escola,  justamente  os

profissionais da educação mais capacitados e mais habilitados. 

Hoje,  da  forma  como  está  e  a  prevalecer  o  que  está  escrito  na  lei  delegada,

Diretores de escola ganharão menos que Vice-Diretores e professores. Restabelecer

o padrão remuneratório é fundamental para atrairmos para a função de Diretor os

profissionais da educação mais habilitados. 

Os  Diretores  também  pleiteiam  a  regulamentação  da promoção por  certificação

prevista  no  plano  de  carreira  da  educação  e,  além  disso,  o  envio  de  nova

comunicação  aos  Diretores  aposentados  com  direito  à  paridade,  facultando  o

cancelamento da informação anterior ou a reabertura do prazo de opção - prazo este

que vencerá no dia 9 de maio, segunda-feira. Então, esse é o prazo que terão para

optar entre o sistema remuneratório antigo, o sistema de remuneração por parcela ou

o sistema do subsídio. Há necessidade também da revisão do Decreto nº 45.527, de

2010,  tendo  em  vista  que  ele  se  funda  no  critério  já  revogado  -  critério  da

escolaridade - para agrupar em classes idênticas Diretores que dirigem escolas com

números de turmas diversos. 

Portanto, essas foram as principais reivindicações apresentadas pelos Diretores de

escolas. A Secretária comprometeu-se e já constituiu uma comissão de estudo, que

terá  o  acompanhamento  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  desta

Casa. Percebemos que a Secretária ficou sensibilizada com o pleito e a importância

de os  nossos  Diretores  de  escolas  terem  os  pedidos  atendidos,  terem seu pleito

devidamente acatado pela Secretaria de Educação.

Toda  a  Comissão  compareceu  a  essa  reunião.  Percebemos  que  o  ponto  onde

talvez haja dificuldade maior  de atendimento é o prazo da opção.  Na verdade,  a

opção entre  o  subsídio  e  a  permanência  na  parcela  anterior  está  prevista  na  lei

delegada. Como o prazo para elaborar a lei delegada já se exauriu, essa mudança do

prazo  não  poderia  ser  feita  meramente  por  ato  administrativo:  dependeria  da

aprovação de modificação da lei delegada pelo Plenário desta Casa. Proposta essa

que,  amanhã,  na  sua  reunião  ordinária,  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e
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Tecnologia haverá de apreciar para encontrarmos uma saída adequada e atendermos

ao pleito dos nossos Diretores de escolas. 

Concedo aparte, com muito prazer, ao Deputado Bosco, nosso Presidente, que lá

esteve conosco. 

O Deputado Bosco (em aparte) - Obrigado, Deputado Carlin Moura, membro efetivo

da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a qual temos o privilégio de presidir.

Rapidamente, Deputado Carlin Moura, quero dizer da nossa satisfação e alegria por

termos hoje realizado o desdobramento, conforme V. Exa. já se referiu, da audiência

que ocorreu nesta Casa, em nossa Comissão, no dia 6 do mês passado, juntamente

com este importante segmento das Diretoras de escolas estaduais de Minas Gerais.

Aprovamos a instalação de um grupo de estudo, que culminou na elaboração desse

documento que apresentamos à Dra. Ana Lúcia Gazzola, Secretária de Educação.

Nesta  oportunidade,  Deputado Carlin  Moura,  agradeço a  todos os membros da

Comissão que lá estiveram conosco e aos representantes da Associação de Diretores

das Escolas Oficiais de Minas Gerais - Adeomg. Além disso, o apoio que recebemos

da  Assembleia  Legislativa  e  da  imprensa,  que  deram  toda  a  cobertura  nessa

audiência junto à Secretária.

Não  poderíamos  deixar  de  ressaltar  também a forma como fomos recebidos.  A

Secretária é extremamente comprometida com as causas da educação, sobretudo as

dos profissionais da educação.  Portanto,  não poderia ser diferente em relação às

Diretoras.  V.  Exa.  já  disse  muito  bem  e  fez  a  apresentação  do  relatório  e  das

reivindicações  que  lá  apresentamos.  Tenho  certeza  absoluta  de  que,  com  a

participação  e  o  acompanhamento  da  nossa  Comissão,  conforme  foi  proposto  e

acatado pela Secretária, haveremos de avançar de forma positiva para resolver essa

questão  dos  Diretores,  tanto  dos  atuais  quanto  daqueles  que  haverão  de  estar

colocando seu nome para disputar as próximas eleições que ocorrerão agora, em

junho. Então, creio que esse trabalho que estamos realizando, com a participação

efetiva da nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, motivará, sem dúvida

alguma,  ainda  mais  os  profissionais  da  educação,  para  que tenham  realmente  o

interesse de apresentar  o  nome para  disputar  a  próxima eleição de Diretores  de

escolas de Minas Gerais - mais de 3 mil escolas - e, acima de tudo, oferecer um
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trabalho de qualidade, que contribua e some para a qualidade do ensino de Minas

Gerais. 

Agradeço, mais uma vez, ao Deputado, sobretudo pela sua participação efetiva em

todos os trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. 

O Deputado Carlin Moura* - Nós é que agradecemos, Deputado Bosco. V. Exa., à

frente da Comissão,  presidindo-a,  tem compreendido  a importância de  agilizar  os

encaminhamentos. A reunião ocorrida hoje foi fruto desse trabalho, dessa agilidade

da  Comissão,  que  tem  V.  Exa.  no  comando  dos  seus  trabalhos.  É  importante

esclarecer  que  a  Secretária  compreendeu,  de  forma objetiva,  que  há  um  grande

equívoco na forma como a lei delegada previu a remuneração dos Diretores. Na atual

lei delegada, se um Diretor de escola estiver no topo, ou seja, com doutorado, numa

escola de alta complexidade, ele terá uma remuneração máxima de R$3.500,00. Se

fosse  exercer,  com  doutorado,  a  dobra  de  jornada  de  professor,  sem  a

responsabilidade  de  um  Diretor  e  a  dedicação  exclusiva,  ele  poderia  ter  uma

remuneração de até R$9.000,00, enquanto, como Diretor, receberia R$3.500,00. 

A  Secretária  tem  essa  compreensão  e  chegou  a  dizer,  com  estas  palavras:

“Precisamos  atrair  para  a  função  de  direção  de  escola  os  profissionais  mais

capacitados, porque dirigir uma escola é função essencial da educação”. Agora, não

vamos atrair  melhores profissionais  só na base do amor  à profissão,  na base do

sacerdócio:  é  preciso  também  remunerar,  ofertar  uma  remuneração  compatível,

condizente com o exercício da função. Ela se comprometeu a fazer um estudo, junto

à Comissão, e apresentar, o mais breve possível, uma boa notícia para os nossos

Diretores de escolas, com a tabela remuneratória corrigida, para que a remuneração

dos Diretores seja condizente com a importante função pública que eles exercem. 

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputado  Carlin  Moura.

Parabenizo V.  Exa. pela luta em defesa da educação,  dos nossos Diretores e de

todos os profissionais da educação de Minas Gerais. Eu, na Câmara Federal, quando

Deputado na legislatura anterior, fui membro da Comissão de Educação e Cultura, em

que participamos de todas as lutas em defesa do piso nacional da categoria, que,

depois,  defendemos  na  Justiça,  no  STF.  Aliás,  o  próprio  nome  já  fala  -  não  é

Deputado Carlin  Moura? -,  o  piso nacional  da educação é o mínimo. Infelizmente
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cinco  Governadores  entraram  com  uma  Adin  no  Supremo,  a  fim  de  impedir  o

pagamento do mínimo. Em Minas Gerais, o governo acrescentou, na conta do piso

salarial - o que não pode ser feito -, as vantagens e benefícios. Queremos que - aliás,

isso  já  é  uma  orientação  da  própria  categoria,  do  Sind-UTE  -  os  profissionais

retornem  ao  sistema  de  remuneração  pelo  vencimento  básico  para  realmente

valorizar a profissão, a sua função, e não que adotem o subsídio, o que, na verdade,

desvalorizará a categoria. Nós queremos o mínimo, R$1.500,00, mais as vantagens e

os benefícios alcançados ao longo da carreira. Essa é a orientação do Sind-UTE. 

Haverá nesta Casa, amanhã, uma audiência pública para se discutir a questão do

piso  salarial,  que,  repito,  é  o  mínimo.  E  é  uma  vergonha  todo  o  sacrifício  dos

professores e das professoras para garantir o mínimo, o piso nacional da categoria, o

salário mínimo da categoria, que já é muito baixo perante a importância da função do

profissional da educação. Sempre digo que é importante investir em todas as áreas,

mas  investir  em  educação,  na  formação  do  cidadão cada vez mais  crítico,  mais

consciente, mais exigente dos seus direitos, é a saída para avançarmos nos outros

direitos de cidadania. 

Quero parabenizar V. Exa. pela justa luta da qual participamos: a valorização da

carreira dos Diretores e a defesa do piso nacional.  Esperamos que o governo do

Estado respeite o piso nacional e pague salários mais dignos aos nossos professores

e às nossas professoras. Portanto, amanhã, realizaremos uma audiência pública para

discutir o piso salarial. Foi uma luta de muitos anos. Aprovamos o piso em Brasília,

mas, infelizmente, todo o sacrifício foi apenas para garantir o mínimo, que já é muito

baixo.  Precisamos  estabelecer  o  piso  e  continuar  avançando  para  que  os

profissionais da educação - professores e professoras - tenham uma carreira digna e

sejam valorizados. Realmente precisamos trabalhar em defesa dessa classe. Essa é

a  grande  lição  que  o  Brasil  precisa  aprender:  pagar  salário  digno  aos  nossos

professores e a todos os profissionais da educação. 

Portanto,  Deputado  Carlin  Moura,  parabenizo-o  pelo  trabalho  na  Comissão  de

Educação em defesa da nossa educação. Estaremos mobilizados na luta em defesa

dos professores e ao lado do Sind-UTE, orientando àqueles que adotaram subsídio a

voltarem à carreira anterior, para que, futuramente, tenham a chance de retornar ao
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subsídio. Quem, até dia 6 de maio, não se manifestar, não optar, não terá direito de

voltar. 

Esperamos valorizá-los. Acredito ser interessante acompanhar sempre a orientação

do Sind-UTE. Obrigado, Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Só para concluir, Sr. Presidente, esse tema foi debatido

lá e, amanhã, na audiência pública das Comissões de Educação e de Administração

pública, será fundamental, principalmente pela importante decisão do Supremo. Aliás,

esclarecemos junto à Secretária que o prazo final seria 7 de maio. Como cairá em um

sábado,  será  prorrogado  para  a  segunda-feira,  dia  9.  A Comissão  de  Educação

estudará a possibilidade de, por meio de projeto de lei, tentar prorrogar esse prazo,

porque é um pleito  legítimo de todos os trabalhadores da educação.  A Secretária

também nos disse que está aguardando o inteiro teor do acórdão do Supremo, para

posicionar-se quanto aos procedimentos a serem adotados pela Secretaria. Só assim

efetivará  a  implementação  da  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal,  que,

acertadamente, entendeu que o piso salarial é constitucional e tem de ser aplicado

por  todos os Governadores de Estado e Prefeitos deste país.  Muito obrigado,  Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* - Nesta tarde, no meu pronunciamento, quero valorizar o

trabalho da Comissão de Assuntos Municipais,  em que discutimos a situação dos

Municípios do nosso Estado. A dificuldade de grande parte dos nossos Municípios é

que  sua  grande  função  é  o  pagamento  da  folha  dos  servidores.  Infelizmente  há

Prefeitos e Prefeitas com pires na mão; há estradas ruins, com sinalização ruim; e

enfrentam dificuldades com a saúde. 

Estou  apresentando  alguns  requerimentos.  Aliás,  vários  Prefeitos  estiveram  em

nossa  Comissão.  Estou  apresentando  requerimento  a  Abadia  dos  Dourados,

solicitando à  Prefeitura  que  apresente  um projeto  arquitetônico  de  adequação  do

hospital  para  receber  um  aparelho  de  raios  X,  que  muito  ajudará  a  população.

Atualmente,  os  Municípios  de  Coromandel  e  Monte  Carmelo  estão  recebendo  a

população para realizar  esse exame. Sabemos da dificuldade dos Prefeitos e das
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Prefeitas para realizarem obras. Para tanto, precisamos de um pacto federativo. É

preciso que a Associação Mineira vá, juntamente com os Prefeitos e Prefeitas, discutir

os problemas em Brasília. A Presidenta Dilma é muito sensível. Tenho certeza de que

serão muito bem recebidos e trarão bons frutos para o Estado de Minas Gerais e para

o Brasil.

Apresento  também  uma  solicitação  urgente  ao  Departamento  de  Controle  de

Espaço  Aéreo,  ao  DAC,  para  instalação  de  equipamento  de  LS  para  controlar

eletronicamente as operações de pouso e decolagem no Aeroporto de Uberlândia,

que atende toda a nossa região. Desde quando era Vereadora em Uberlândia, já há

quatro mandados, luto para que esse LS possa ser implantado. 

Concedo aparte ao Deputado Rômulo, pois ele também esteve conosco, para que

apresente seu requerimento. 

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Agradeço à nobre Deputada Liza Prado,

ao Presidente José Henrique, ao Deputado Carlin Moura, que compõe a Mesa, e aos

demais Deputados presentes. Tomo a iniciativa de apresentar um requerimento a esta

Casa, já com o apoio de vários parlamentares, porque ficamos muito preocupados

com  o  anúncio  feito  recentemente  no  exterior  pelo  Ministro  Mantega  acerca  dos

investimentos  do  governo  federal  no  Brasil.  De  acordo  com  o  mapa  que  ele

apresentou e que vou mostrar aqui, Minas Gerais ficou ilhada. Já não temos mar;

agora, Deputado Bruno Siqueira, vamos ficar ilhados em consequência da destinação

dos recursos do governo federal.

Também recentemente eu disse,  em pronunciamento nesta Casa,  que a equipe

econômica da Presidente Dilma não se entendia: o Presidente da Petrobras falou que

haveria aumento de gasolina  -  de fato,  estamos vendo o aumento estrondoso da

gasolina -, o que foi negado pelo Ministro Mantega. Está havendo um contraponto: a

Petrobras confirma o aumento, o Ministro Mantega nega, mas o aumento está aí,

visível nas bombas de gasolina do Estado e do País.

O fato mais  grave,  Presidente, que motiva o meu requerimento,  é justamente a

postura do Ministro Mantega no exterior,  demonstrando a destinação dos recursos

federais no Brasil.  No mapa que ele apresentou e que mostro neste momento às

câmeras, dá para ver claramente que Minas Gerais ficou ilhada: há aqui recursos
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para o trem-bala, a Região Metropolitana de São Paulo, o Rodoanel de São Paulo,

para ferrovias e oleodutos e até para a transposição do São Francisco, mas não há

recursos para Minas Gerais. Este mapa, caro Líder, Deputado Bonifácio Mourão, que

apresento para todos os mineiros que nos assistem neste momento, mostra que há

muito discurso a favor de Minas Gerais, muito barulho, mas nenhum investimento.

Pela  manhã,  participamos  de  uma reunião  importante  com  vários  Prefeitos  -  e

parabenizo  os  Deputados  que  organizaram  o  encontro  -  para  defender  seus

interesses  nesse  pacto  federativo,  que  é  urgente.  Até  por  isso  é  triste  vermos,

Deputado Duilio, o que faz o governo federal, detentor do maior bolo tributário do País

e que tem dinheiro sobrando, porque transformou o IOF em uma farsa da CPMF -

com o IOF, aumentaram a tributação e a arrecadação, sem mexer na CPMF. Então,

Deputado Bonifácio Mourão, aumentando impostos, aumentaram a arrecadação do

governo - hoje, recorde -, mas dinheiro para Minas Gerais não há, segundo o mapa

apresentado pelo Ministro Mantega. Por esse mapa, Minas Gerais vai ficar ilhada.

Não temos mar, mas temos o coração do povo mineiro, povo trabalhador, honesto,

que  deu  boa  votação à  Presidente  Dilma.  Precisamos  rever  isso.  Solicitamos  ao

nosso Líder, Senador Aécio Neves, que exponha a nossa posição à Presidente Dilma,

mineira - que ela ouça as intervenções do nosso Líder, Senador Aécio Neves.

Nosso requerimento formula-se nos termos que se seguem: “Os Deputados que

este  subscrevem,  na  forma  regimental,  vêm  requerer  a  V.Exa.  a  formulação  de

veementes  apelos  ao  Senhor  Ministro  da  Fazenda,  Guido  Mantega,  e  à

Excelentíssima Senhora Presidenta da República, Dilma Roussef, para que incluam o

Estado de Minas Gerais na grade de investimentos previstos pelo governo da União

nos Estados Federados.

Tal  pedido  se  fundamenta  em  razão  dos  pronunciamentos  feitos  pelo  Senhor

Ministro da Fazenda em encontros com investidores estrangeiros e anunciados em

documento  produzido  pelo  seu  Ministério,  cópia  anexa,  onde  são  apontados  os

investimentos estratégicos do governo federal para a década e pode ser vislumbrada

a exclusão cruel do Estado de Minas Gerais. Além de injustificável, a exclusão do

povo mineiro como beneficiário de obras públicas de longo alcance social demonstra

que o governo do PT coordena sua ação governamental dando as costas para os
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brasileiros que residem nas Minas e nos Gerais. Por esses motivos e nos termos da

justificação, confiam os signatários na aprovação deste requerimento.

Sala das Reuniões, 3 de maio ele 2011.”

Serei rápido para ler a justificação, Deputada.

(- Lê:) “Justificação: A ação política do governo do PT tem gerado surpresas ao

povo  de  Minas.  Prova disso  foi  o  susto  dos  mineiros  ouvindo  a  Senadora  Marta

Suplicy, do PT de São Paulo, dizendo que o metrô de Belo Horizonte não é problema

do governo federal  do PT.”.  Olha  a gravidade disso,  Deputado Bonifácio Mourão.

“Depois, a perplexidade dos mineiros ao ver que, em nome desse mesmo governo, o

Líder  do  PT,  Deputado  Cândido  Vaccarezza,  discursa  contra  a  extensão  dos

benefícios fiscais que o Presidente Lula deu a Pernambuco - e levou para lá milhares

de empregos da Fiat que seriam dos mineiros - para os Municípios do Norte e do

Jequitinhonha, dizendo que a pobreza dessa região não é argumento suficiente para

a Medida Provisória nº 512.

Agora, imaginem a indignação dos mineiros vendo o Ministro Mantega confirmar

que Minas está fora dos grandes investimentos que o governo federal do PT diz que

irá  fazer  nos  próximos  anos.  Não  há  a  menor  dúvida.  Minas,  apesar  do  forte

crescimento de sua economia nos últimos anos - vão aqui elogios ao Governador

Anastasia e a Aécio -, está fora dos investimentos estratégicos previstos pelo governo

federal  para toda a década. É o que está explícito em documento produzido pelo

Ministério da Fazenda e que fundamenta o discurso do Ministro Mantega em suas

palestras para atrair investimentos internacionais para o Brasil.

Pela  exposição  do  Ministro,  o  governo  federal  do  PT trata  como investimentos

estratégicos para a década o rodoanel e o metrô de São Paulo, o trem-bala no Rio de

Janeiro, entre vários outros previstos para o Espírito Santo, Bahia e demais Estados.

O  mapa  dos  investimentos  estratégicos  do  governo  federal  para  a  década,

apresentado  por  Mantega  em  suas  palestras  no  exterior,  exclui  Minas  Gerais,

demonstrando  que  a  omissão  do  governo  federal  do  PT  com  o  metrô  de  Belo

Horizonte,  com  a  BR-040  e  a  BR-381  e  com  os  Municípios  do  Norte  e  do

Jequitinhonha não é por acaso. Se depender do PT, Minas, por enquanto, não vai

receber nenhum investimento importante.”
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Agradeço muito à nobre Deputada Liza Prado o aparte.

A Deputada Liza Prado* - Eu é que agradeço, Deputado Rômulo Viegas. Gostaria

de fazer um registro em respeito a todas as professoras e os professores do Estado

de Minas Gerais. Estive em reunião com a Gazzola. Aproveito a oportunidade para

cumprimentar o Governador Antonio Anastasia pela indicação da Ana, uma mulher

sensível do meu partido, não por ela ser do meu partido, mas por realmente estar

conversando  com  a  categoria.  Acredito  que  isso  mudou  bastante,  pois  antes  a

categoria reclamava que nem era ouvida, mas hoje percebemos que ela tem discutido

e buscado saídas. Numa ocasião, discuti com ela sobre o que a Secretaria estava

fazendo  com  a  questão  do  que  seria  possível  para  que  o  piso  nacional  fosse

respeitado. Ela me disse que fez esse encontro com o Ministro, do qual resultou a ida

do  Ministro  ao  STF  para  exigir  um  acórdão  mais  claro.  Portanto,  espero  que  a

manifestação dos professores de Contagem de ontem também seja um apoio de toda

esta Casa à luta dos professores.

Gostaria  ainda  de  deixar  registrado  nos  anais  desta  Casa  um  manifesto  dos

professores de Contagem que em muito se assemelha ao de todos os professores e

professoras do Estado de Minas Gerais. (- Lê:) “As trabalhadoras e trabalhadores em

educação da rede municipal de ensino e da Fundação de Ensino de Contagem vêm

comunicá-los dos problemas que estão sofrendo nas escolas do Município. Além dos

baixos  salários,  o  que  é  de  conhecimento  de  todas  e  de  todos,  enfrentamos

atualmente uma série de problemas decorrentes de  ações nefastas  da Secretaria

Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal de Contagem, que só tem trazido

aborrecimentos  às  escolas:  atraso  dos  salários  e  do  fornecimento  do  auxílio-

transporte;  aumento  da  jornada  de  trabalho  anual  de  200  para  210  dias,  com

convocação para reuniões e aulas aos sábados; não substituição das professoras e

dos  professores  que  adoecem,  ficando  os  alunos  e  as  alunas  sem  o  conteúdo

adequado; pressão sobre professores e professoras para participarem de encontros

da  Secretaria  ausentando-se  das  escolas,  onde  poderiam  estar  corrigindo  suas

atividades e ajudando os colegas; aumento do número de alunos e alunas por salas,

dificultando ainda mais a aprendizagem e o trabalho das professoras e professores;

substituição de professoras e professores por funcionários que são obrigados a ficar
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nas salas, mesmo não sendo essa sua função; diminuição do número de funcionários

das escolas, sobrecarregando os que ficaram; implantação de boletim eletrônico cujo

programa falseia a realidade do desempenho escolar; implantação do Programa de

Gestão de Educação - PGE -, que afasta o Diretor da escola sem necessidade; em

várias  escolas  a  Secretaria  de  Educação  tem  trocado  professoras  e  professores

especializados, prejudicando a formação futura dos estudantes. Além de todos esse

problemas, a Prefeitura Municipal, até o momento, não apresentou nenhuma proposta

salarial  para  a  categoria.  Diante  desse  descalabro,  a  categoria  aprovou  em

assembleia a redução das aulas com a dispensa dos alunos e das alunas nos dias 19

e 20 de abril e greve no período de 27 de abril a 3 de maio. 

Nos  dias  27,  28,  29  e  30  de  abril,  realizaremos  a  Conferência  dos

Trabalhadores(as) em Educação para discutirmos os rumos da educação na cidade.

Aproveitamos  esta  oportunidade  para  convidá-los  à  participação  e  à  defesa  da

educação pública de qualidade. Participe. Trabalhadores(as) em Educação da Rede

Municipal e Funec de Contagem”.

Eu,  aqui,  admiro  muito  a  Prefeita,  pois  é  uma  mulher  de  garra,  uma  mulher

brilhante, mas ela “deu bobeira”. Todo o mundo na vida comete um minuto de bobeira,

e ela cometeu o seu. Por quê? Porque ela fechou a Funec, que é exemplo. Aliás... (-

Lê:)  “Outra  reivindicação  da  categoria  é  que  os  salários  dos  professores  e  dos

servidores sejam igualados aos dos servidores da Fundação de Ensino de Contagem

- Funec -, que recebem salário-base de R$1.480,00. Ainda segundo Kelly Fonseca,

servidores do quadro administrativo pedem a redução da jornada de trabalho de 36

para 30 horas, auxílio-alimentação e revisão do plano de carreira”.

Vejam bem, uma cidade que é exemplo, que tem ensino profissionalizante, mais de

22 Funecs, Deputado Rogério, que tem uma administração que era exemplo para o

Brasil. Mas, de repente, a Prefeita, que prometeu em campanha que não fecharia as

Funecs e que não aumentaria o IPTU, não cumpriu nenhuma das duas promessas.

Ela  fechou  muitas  Funecs  e  está  aumentando  o  IPTU  ao  deus-dará.  Agora

percebemos que ela não irá mais se reeleger e, se brincar, não fará seu sucessor

porque, na verdade, as professoras e os professores estão indignados. Há Funecs ali

que receberam prêmios por qualidade, que ajudam a aliar o conhecimento científico
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com o prático. Quem estudou nas Funecs tem paixão. Já morei nessa cidade e sei

muito bem que o povo de Contagem tinha orgulho de suas Funecs e ainda tem, mas

muitas já foram fechadas.

Exigimos a reabertura imediata de todas as Funecs fechadas. Conversei com a Ana

Lúcia  Gazzola,  Secretária  de  Educação,  pedindo  uma saída,  para  que  o  Estado

colabore. Sabemos da responsabilidade do Estado, mas fazer graça com o chapéu

alheio, prometer em época de campanha que não fecharia as Funecs ou abri-las sem

que talvez isso não fosse obrigação do Município rendeu muitos dividendos políticos,

mas,  na  hora  de  fechar,  quem  perde  é  a  população,  são  as  professoras,  a

comunidade científica, as pessoas que realmente acreditaram ser possível um ensino

profissionalizante de qualidade.

Preciso  elogiar  o  que  foi  desenvolvido  lá.  Reabertura  já  dos  ensinos

profissionalizantes.  Que  as  professoras  e  professores  que  foram  aprovados  em

concurso  público  voltem  para  as  salas  de  aula  porque  foram  preparados  e

especializados  para  defender  e  dar  aulas,  e  agora  estão  em  disfunção,  muito

deprimidos e desmotivados. Isso é muito ruim para a educação neste país. As Funecs

receberam prêmio de excelência e não poderiam estar agora com as portas fechadas.

Sem querer  ajudar  a  administração  a encontrar  uma saída,  várias  ações  foram

mostradas.  Sabemos  que  a  maior  parte  é  custeio,  mas  os  custos  podem  ser

amenizados, porque o Orçamento fechou várias Funecs, mas continua o mesmo. Ele

está lá, e há recurso próprio do Município. Essa é uma importante política pública

educacional. Por que o governo precisa ser tão progressista para fazer isso? Temos

aí o governo do PT, que admiro e no qual tenho muitos companheiros, inclusive a

Prefeita, que é maravilhosa, mas que errou e pecou nesse aspecto porque fechou as

Funecs, que pertencem ao povo de Contagem.

Aqui, fazendo esse pronunciamento, quero valorizar a categoria e todo o Estado de

Minas Gerais. Que venha a audiência pública, pois a apoiaremos.

Conversei com a Secretária Ana Lúcia Gazzola e perguntei a ela o que poderia ser

feito. Ela disse: “Olha, precisamos de um pedido da Prefeitura para que alguns alunos

possam também ser atendidos naquele programa educacional”. Então há saídas, mas

o pedido tem de ser feito.
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No mais, não deu tempo de falar sobre o transporte escolar. Teremos em Minas

Gerais um projeto-piloto que a Secretaria de Educação está desenvolvendo com o

apoio do governo federal, por intermédio do Ministro da Educação, que é excelente e

admirado por mim. Ele, aliás, bancará um projeto para Minas, que será exemplo para

diagnosticarmos juntamente com a Faculdade de Tocantins e a UFMG o problema do

transporte  escolar.  Os  alunos  da  zona  rural  têm  sofrido  em  todo  o  Estado.  Isso

poderia  ter  sido  perguntado a  nós,  Deputadas  e  Deputados,  pois  conhecemos  a

realidade do nosso povo. 

Um  diagnóstico  científico  e  um  projeto-piloto  são  importantes.  A  Secretária

conseguiu os recursos com o Ministro, que é muito competente, e temos certeza de

que  vamos  contribuir  para  melhorar  a  questão  das  nossas  estradas  vicinais  e

conseguir  que sejam incluídas nas obras do PAC. Que discutamos também pelas

condições decentes de transporte, pois os alunos precisam carregar guarda-chuvas

porque chove dentro do ônibus, como acontece em Araguari, além da poeira, que é

danada. Assim acontece com outros Municípios, pois conversei com os Prefeitos da

região.

Infelizmente,  o tempo é curto,  mas quero deixar  registrada a minha defesa dos

Municípios e do povo mineiro porque, independentemente de qualquer injustiça em

qualquer lugar, a Assembleia Legislativa estará presente para ajudar. Vamos buscar

saídas  para  colaborar  e  mostrar  que temos uma Casa Legislativa  que apresenta

propostas para melhorar a educação do Estado e a vida do nosso povo. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

antes  de  falar  do  tema  do  meu  pronunciamento,  quero  registrar  um  incidente

acontecido no dia 20 de abril, uma publicação no jornal “Estado de Minas” a respeito

de uma fala do Secretário de Agricultura Elmiro Nascimento. Justifico que a matéria,

da  forma  como  foi  publicada,  não  foi  correta  e  distorceu  a  minha  fala  sobre  o

episódio. Quero dizer ao Secretário que nada do que foi publicado no jornal condiz

com a verdade. Sou um parlamentar da Oposição nesta Casa, mas temos de falar as

coisas como elas são. A matéria foi amplamente divulgada pelo “Estado de Minas”,
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mas o Secretário se referia apenas a uma brincadeira. Ele estava falando ao telefone

com o Vice-Governador Alberto Pinto Coelho e brincou. Quando ele falou a palavra

“cacique”, também foi como brincadeira. Estávamos lá Clêuber Carneiro e eu, que

sou descendente indígena. Não houve nenhuma maldade por parte do Secretário,

como publicaram nos jornais, muito pelo contrário. Quero registrar que esse episódio

foi  um grande equívoco e  que o  Secretário  esteve lá  participando de um evento

importante com os produtores da região. No evento, ele teve oportunidade de fazer a

defesa  do governo,  e  nós,  de  fazermos  as  cobranças.  Aliás  usei  a  palavra  para

denunciar ao Secretário a forma equivocada como a Secretaria de Meio Ambiente

vem conduzindo os licenciamentos ambientais no Norte de Minas. Portanto, a reunião

foi para cobrarmos do Secretário de Agricultura uma atenção especial com a região, e

não como foi publicado nos jornais.

Voltando ao assunto que me trouxe à tribuna, quero agradecer ao governo federal,

à  nossa  Presidente  Dilma  e  a  vários  Ministros,  que  nos  receberam  na  semana

passada  -  a  mim,  ao  Deputado  Durval  Ângelo  e  ao  Deputado  Federal  Gabriel

Guimarães. Estivemos em Brasília, na Codevasf, no Ministério da Integração, com os

Ministros Luiz Sérgio e Alexandre Padilha, enfim, com vários outros Ministérios. 

Ao  contrário  do  que  disse  o  Deputado  Rômulo  Viegas,  Minas  Gerais  só  está

andando por causa dos recursos federais. Deputado Rogério Correia, nunca tivemos

tanto investimento em Minas como no governo Lula e agora no governo Dilma. O

tratamento é muito diferente do daquela época triste do FHC, que tratou Minas Gerais

a pão e água. Inclusive todo o Governo do PSDB. No período do Governador Azeredo

e, depois, do Governador Itamar Franco, aliado deles, Minas Gerais foi tratada a pão

e água. Não havia obra nenhuma, não havia recurso nenhum. Pelo contrário, existia a

perseguição do FHC e do PSDB, que sequestraram os recursos do Estado e o fundo

de participação. Todos se lembram da triste era de FHC, PSDB e FMI para Minas

Gerais. 

Ao contrário do que o Deputado Rômulo Viegas disse, quero relatar o resultado da

nossa visita  ao Ministro da Integração Nacional  e ao Presidente da Codevasf  e o

anúncio da liberação de mais de R$300.000.000,00 para obras de saneamento das

cidades  da  calha  do  Rio  São  Francisco.  Foram  liberados,  por  meio  de  licitação,
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R$8.500.000,00 para a rede de esgoto de Ubaí; R$5.000.000,00 para finalizar a rede

de esgoto de Matias Cardoso, R$15.000.000,00 para finalizar a rede de esgoto de

Buritizeiro; R$1.500.000,00 para concretizar os serviços da rede de esgoto de Caeté;

R$30.000.000,00 para a rede de esgoto de Espinosa; R$5.000.000,00 para a rede de

esgoto  de  Juvenília;  R$8.000.000,00  para  a  rede  de  esgoto  de  Rio  Acima;

R$3.500.000,00 para concluir a rede de esgoto de Verdelândia; R$3.500.000,00 para

Buenópolis;  R$3.000.000,00 para a conclusão das obras de Ibiaí;  R$2.000.000,00

para a conclusão das obras de Icaraí de Minas; R$3.500.000,00 para a conclusão das

obras de Lontra; R$4.500.000,00 para a conclusão das obras de Francisco Dumont;

R$3.000.000,00  para  a  conclusão  das  obras  de  Pedras  de  Maria  da  Cruz;

R$4.000.000,00 para São Gonçalo do Abaeté; R$1.000.000,00 para finalizar as obras

de  Catuti;  R$2.000.000,00  para  a  conclusão  das  obras  de  São  João  da  Ponte;

R$13.000.000,00 para a rede de esgoto de Abaeté; R$4.500.000,00 para a conclusão

da rede de esgoto de Itacarambi; R$20.000.000,00 para a rede de esgoto de Lagoa

da Prata; R$2.000.000,00 para a rede de esgoto de Manga, que será licitada agora;

R$3.500.000,00  para  finalizar  a  rede  de  esgoto  de  Pains;  R$4.867.000,00  para

finalizar  a  rede  de esgoto  de  Pequi;  R$12.250.000,00 para  a  rede de esgoto  de

Pompéu; R$2.092.000,00 para Presidente Prudente; R$5.000.000,00 para Prudente

de  Morais;  R$3.469.000,00  para  Santana  de  Pirapama;  R$2.600.000,00  para

Taquaraçu de Minas; e R$7.000.000,00 para Varzelândia.

Há também o anúncio dos projetos para o PAC 2. São mais R$5.520.000,00 para a

conclusão da rede de esgoto de Capitão Enéas; R$3.300.000,00 para São João das

Missões;  R$5.000.000,00  para  Córrego  Danta;  R$5.000.000,00  para  Ouro  Preto;

R$13.000.000,00  para  Itaúna;  R$9.950.000,00  para  Mato  Verde;  R$4.500.000,00

para Dom Bosco; R$4.500.000,00 para Ouro Branco; e R$43.500.000,00 para São

Francisco.

Há  ainda  a  inclusão  do  programa  Água  para  Todos.  R$2.300.000,00  para  o

Município  de  Ibiaí,  atendendo às localidades de Bom Jesus da Boa Vista e Bom

Jesus  da  Vereda;  R$409.500,00  para  Buritizeiro,  na  localidade  de  Cachoeira  do

Manteiga;  R$573.000,00  para  Itacarambi,  nas  localidades  de  Assentamento  dos

Milagres, Fabião II e Vila Florentina; R$5.960.000,00 para Januária, nos Distritos de
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Agreste, Alegre, Fabião I, Moradeiras, Remansinho e Riacho Novo; R$42.351.000,00

para Manga, nas localidades de Cachoeirinha, Nhandutiba e São José das Traíras;

R$3.800.000,00  para  Pedras  de  Maria  da  Cruz,  nas  comunidades  de  Corcundo,

Palmeirinha, Riacho do Buriti e São Pedro das Tabocas; R$4.154.000,00 para Ponto

Chique, nas localidades de Água Azul, Bom Jardim da Prata, Caraíbas, Chiquinha,

Mariana,  Russão I  e  II  e  São Gregório;  R$2.800.000,00 para São Francisco,  nas

comunidades  de  Arrozal,  Bom  Jardim  da  Prata,  Mata  Gato  e  Porto  Velho;

R$7.000.000,00 para São Romão, que é outra cidade ribeirinha, para colocar água

nas comunidades de Barreira, Berizal, Boa Vista, Capão das Cinzas, Capim Branco,

Cavalo  Morto,  Chico  do  Buritis,  Coqueiro,  Escuro,  Lagoa  Comprida,  Malhadinha,

Paraterra, Passagem Funda, Prazil, Riacho do Mato e São João do Rodeio.

Para Várzea da Palma, R$3.000.000,00 para colocar água nas comunidades de

Buriti das Mulatas, Assentamento Corrente e Vila de Porteiras.

Portanto,  caro  Deputado  Rômulo  Viegas,  esse  é  o  trabalho  do  governo  da

Presidente  Dilma.  Não  ficamos  aqui  na  falácia.  Viemos,  fazemos,  e  as  obras

aparecem. É assim que o Brasil está mudando, gerando emprego e renda. São mais

de 16 milhões de empregos com carteira assinada desde Lula, continuando agora

com Dilma. Essa é nossa resposta, sem conversa, sem blá-blá-blá, mas com muita

obra. As pessoas estão vendo e valorizando. É por isso, Deputado André Quintão,

que Dilma é a Presidente mais bem avaliada da história deste país.

* - 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  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  no  uso  de  suas

atribuições, e
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CONSIDERANDO que,  na  28ª  Reunião  Ordinária,  em  26  de  abril  de  2011,  os

Deputados Célio Moreira e Sávio Souza Cruz suscitaram questão de ordem acerca

da correta aplicação do art. 102 do Regimento Interno no que diz respeito aos temas

pertinentes a cada comissão permanente;

CONSIDERANDO, ainda, que a interseção entre os temas das diversas comissões

é  fato  comum,  que  pode  e  deve  contribuir  para  o  aperfeiçoamento  do  processo

legislativo e, em última análise, da democracia;

CONSIDERANDO,  ainda,  que,  nos  termos  do  art.  81  do  Regimento  Interno,  é

prerrogativa  do  Presidente  da  Assembleia  a  direção  e  a  ordem  dos  trabalhos

institucionais,

DECIDE:

I  -  Havendo  interseção  temática  em  reunião  com  a  presença  de  convidados,

audiência pública, debate público ou visita, sua organização promover-se-á de forma

conjunta pelos Presidentes das comissões afetas;

II - Ocorrendo divergência entre as comissões envolvidas, esta deverá ser resolvida

no âmbito do Colégio de Presidentes, nos termos do art. 2º da Deliberação nº 1.735,

de 1999, cabendo recurso nos termos do art. 6º do mesmo instrumento.

Por oportuno, lembra ao Plenário que, mais que determinada comissão, um evento

institucional vincula toda a Assembleia Legislativa, com reflexos na imagem do Poder

e na sua relação com a sociedade.

Mesa da Assembleia, 3 de maio de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do art. 83, c/c o § 2º

do art. 173, do Regimento Interno, torna sem efeito a anexação do Projeto de Lei nº

1.249/2011,  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  ao  Projeto  de  Lei  nº  91/2011,  do

Deputado  Fred Costa,  e  determina a  anexação do primeiro  ao  Projeto  de  Lei  nº

907/2011, do Deputado Gilberto Abramo, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembleia, 3 de maio de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência
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A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  548/2011,  da

Comissão de Saúde, 549 e 550/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor, 551 a

554/2011, da Comissão de Meio Ambiente, 555 e 556/2011, das Comissões de Meio

Ambiente e Minas e Energia, 557 a 563/2011, das Comissões de Saúde e Política

Agropecuária. 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 7ª Reunião Ordinária, em

27/4/2011,  dos  Requerimentos  nºs  398/2011,  do  Deputado  Bosco,  e  414,  415  e

463/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel; de Política Agropecuária - aprovação,

na 7ª Reunião Ordinária, em 27/4/2011, dos Requerimentos nºs 464 e 465/2011, do

Deputado  Doutor  Viana;  de  Assuntos  Municipais  -  aprovação,  na  7ª  Reunião

Ordinária, em 27/4/2011, dos Requerimentos nºs 395/2011, do Deputado Celinho do

Sinttrocel, 404/2011, do Deputado Ivair Nogueira, 411 e 412/2011, da Deputada Ana

Maria Resende, 420/2011, do Deputado João Vítor Xavier, e 423/2011, da Comissão

de  Direitos  Humanos;  de  Educação  -  aprovação,  na  6ª  Reunião  Ordinária,  em

27/4/2011,  do  Projeto  de  Lei  nº  543/2011,  do  Governador  do  Estado,  e  do

Requerimento  nº  442/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  de  Segurança

Pública  -  aprovação,  na  7ª  Reunião  Ordinária,  em 3/5/2011,  do  Requerimento  nº

469/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos;  e  de  Turismo  -  aprovação,  na  8ª

Reunião Ordinária, em 3/5/2011, do Requerimento nº 500/2011, do Deputado Bruno

Siqueira; e pelos Deputados Carlin Moura - informando sua renúncia como membro

efetivo da Comissão da Pessoa com Deficiência (Ciente.  Publique-se.);  e  Rogério

Correia - indicando o Deputado Elismar Prado para membro efetivo da Comissão da

Pessoa com Deficiência, na vaga do Deputado Carlin Moura (Ciente. Designo. Às

Comissões.).

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  Fred

Costa e outros  solicitando a convocação de reunião especial  para  homenagear  a
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Jornada Solidária  Estado de Minas  pelos  47 anos  de sua criação,  Anselmo José

Domingos e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o

Santuário São Paulo da Cruz e o Colégio São Paulo da Cruz, do Barreiro, pelos 60 e

50 anos, respectivamente, de sua criação, e Bosco e outros solicitando a convocação

de reunião especial para homenagear a Casa do Caminho, de Araxá; 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

4.667/2010, Alencar da Silveira Jr. solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº

44/2007, Anselmo José Domingos (4) solicitando o desarquivamento dos Projetos de

Lei nºs 1.185/2000, 817/2003, 1.798/2007 e 2.365/2008, Carlos Pimenta solicitando o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.108/2007,  Célio  Moreira  solicitando  o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.136/2009,  Deiró  Marra  solicitando  o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.115/2008,  Délio  Malheiros  solicitando  o

desarquivamento do Projeto de Lei  nº  1.930/2007, Elismar Prado (2) solicitando o

desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  907  e  1.261/2007,  Gilberto  Abramo

solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.630/2010,  Juninho  Araújo

solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.408/2009,  Dinis  Pinheiro

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.528/2010, Leonardo Moreira (3)

solicitando  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.573/2007,  4.372  e

5.059/2010, Neilando Pimenta e Fred Costa solicitando o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 4.045/2009, Sávio Souza Cruz solicitando o desarquivamento do Projeto de

Lei  nº  3.381/2009,  Gustavo  Corrêa  solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de

Resolução  nº  638/2007,  e  Gustavo  Valadares  solicitando  o  desarquivamento  do

Projeto  de  Lei  nº  4.980/2010,  e  das  Deputadas  Liza  Prado  solicitando  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.557/2008, Maria Tereza Lara solicitando o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.322/2009, e Rosângela Reis (2) solicitando o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 3.759 e 4.021/2009.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente -  Requerimento da Comissão de Meio Ambiente solicitando às

Indústrias  Nucleares  do  Brasil  -  INB  -  informações  sobre  o  monitoramento  da

qualidade das águas superficiais e subterrâneas na área de influência do complexo
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minerário  de  Campo  do  Cercado,  no  Município  de  Caldas.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento da Comissão de Segurança Pública solicitando à Rádio Itatiaia, de

Belo Horizonte, cópia de reportagem veiculada em 26/4/2011 na qual é denunciado o

uso de telefones celulares e de drogas por detentos da Penitenciária Nelson Hungria.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  do  Deputado  Célio  Moreira,  solicitando  que  o  Projeto  de  Lei  nº

1.023/2011  seja  distribuído  à  Comissão  de  Meio  Ambiente.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Cumpra-se.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente. V. Exa. acabou de ler o pedido formulado

pelo Bloco Minas sem Censura sobre a substituição deste Deputado, Deputado Carlin

Moura,  pelo  Deputado  Elismar  Prado  para  compor,  como  membro  efetivo,  a

Comissão  de  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência.  É  importante,  Sr.  Presidente,

informar, só para não restar nenhuma dúvida, especialmente por quem nos assiste

pela TV Assembleia, que fui inicialmente indicado por nosso bloco de Oposição, o

Bloco Minas sem Censura, para compor a comissão recentemente criada, que é a

Comissão  de  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência.  Todavia,  posteriormente,

percebemos que há um impedimento regimental.  Por que, Sr.  Presidente? Porque

este Deputado, Carlin Moura, já é membro efetivo de duas Comissões Permanentes

da Casa - a Comissão de Educação e a Comissão de Participação Popular. Dessa

forma,  estaria  impedido de atuar como membro efetivo na nova comissão recém-

criada. Por isso o nosso bloco está indicando a figura do Deputado Elismar Prado,

que  é  também  companheiro  e  dedicado à  causa,  para,  com muita  capacidade e

competência, representar todos os Deputados do bloco de Oposição na importante

Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência Física. Apesar de não estar como

membro efetivo da Comissão,  este  Deputado não deixará  de contribuir,  de  forma

eficaz e efetiva, na defesa dos direitos da pessoa com deficiência física. Fica aqui
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esse  esclarecimento  de  que  só  não  estarei  lá  como  efetivo  por  causa  de  um

impedimento regimental, mas estarei, como sempre estive no Plenário da Casa e na

própria  Comissão,  defendendo  os  direitos  das  pessoas  com  deficiência  física  na

Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

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 Esgotamento Sanitário do Estado de Minas

Gerais  -  Arsae-MG.  A Comissão Especial  opina pela aprovação do nome. Vem à

Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia solicitando o adiamento de votação

da indicação. 

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

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, quero justificar o requerimento que

pede o adiamento da votação não por causa do nome do Dr. Antônio Abrahão Caram

Filho para o cargo de Diretor da Agência Reguladora. Como V. Exa. poderá notar, em

todas  as  indicações,  há  um  requerimento  meu,  em  nome  do  Bloco  Minas  sem

Censura - não é um requerimento apenas meu, mas do conjunto do Bloco -, para que

essas  indicações  sejam  adiadas.  Gostaria  de  explicar  a  V.  Exa.  e  aos  demais

Deputados o motivo pelo qual estamos sugerindo e solicitando deste Plenário que

essas indicações sejam adiadas. Na verdade, Sr. Presidente, a prática de sabatinar

os representantes das fundações, das autarquias e das empresas da administração

indireta é recente na Assembleia Legislativa. Na verdade, foi de autoria do Deputado

Miguel  Martini,  que quero  aqui  relembrar,  um Deputado muito  aguerrido  e  que a

propôs, a exemplo de outras sabatinas que já existiam há mais tempo, no Congresso

Nacional,  tanto na  Câmara quanto no Senado.  Para  dar  ao Legislativo mais  uma

incumbência  constitucional  e  legal,  o  Deputado  Miguel  Martini  propôs  inserir  na

Constituição  do  Estado,  através  de  emenda  à  Constituição,  que  passássemos

também a sabatinar os que entrariam nessas fundações, indicados pelo Governador

do Estado. A estreia disso se deu com o Governador Itamar Franco, mas a emenda à

Constituição foi do Deputado Miguel Martini e, junto com ele, na época, de todo o

bloco, que hoje mais ou menos compõe o bloco de apoio ao Governador Anastasia ou
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ao  projeto  Aécio  2014  -  a  base  ainda  tem  que  se  definir  se  é  do  Aécio  ou  do

Anastasia,  ainda  não  está  claro.  Enfim,  essa  base  é  que  era  responsável  pela

aprovação dessa importante emenda à Constituição. O Miguel Martini foi vitorioso na

sua pregação, e isso passou a fazer parte do processo das indicações feitas por esta

Casa Legislativa.

Acontece que se buscou legislar tudo por lei delegada em janeiro, e foram muitas

que  o  ex-Governador  Aécio  Neves  apresentou,  e  agora  também  o  Governador

Antonio  Anastasia,  com  vários  artigos,  onde  se  modificou  basicamente  toda  a

estrutura  do  Estado,  criando-se,  como  sabido  por  todos,  seis  secretarias,  várias

subsecretarias e mais de 1.300 cargos. 

O Governador,  não satisfeito  com isso, simplesmente designou, em janeiro,  nos

dias  4,  12,  22,  quase  todos  os  que  teriam  de,  depois,  ser  indicados  para  ser

sabatinados na Assembleia Legislativa. O que o Deputado Miguel Martini  aprovou,

juntamente com os Deputados desta Casa, é que previamente haveria de existir a

sabatina  e  a  prévia  aprovação  pela  Assembleia  Legislativa  dos  nomes  indicados.

Pasmem  as  Sras.  Deputadas  e  os  Srs.  Deputados:  mesmo  antes  de  enviar  a

mensagem a esta Casa Legislativa, o Governador Antonio Anastasia já os designou.

Então,  Deputado  Carlin  Moura,  desde  o  dia  4  de  janeiro  foram  designados,  já

estavam trabalhando e estão até hoje. Estamos aqui discutindo, sabatinando, mas já

estão trabalhando. O governo já os empossou. É como se a lei  nesta Casa nada

valesse. Passou-se por cima mais uma vez do Poder Legislativo, assim como não

fomos escutados na lei delegada, não se deu satisfação, foi um sacrifício para trazer

uma Secretária para explicar o que se fez na lei delegada. A Secretária ficou aqui

uma hora e meia falando do choque de gestão, não explicou nada e depois não abriu

a palavra aos questionamentos dos Deputados. Assim como o governo nos tratou na

lei  delegada, trata agora os Deputados, simplesmente designando quem ele quer.

Estão lá trabalhando e nós aqui sabatinando. Depois temos de aprovar.

Ora,  a  base  da  Oposição,  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  não  vai  ficar  aqui

aprovando quem já está trabalhando, a não ser que o governo se proponha a retirá-

los e a respeitar esta Casa Legislativa.

Ao mesmo tempo, Deputadas e Deputados, vimos o Senador Aécio Neves reclamar
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no Senado de que a Presidenta Dilma não respeita a autonomia do Poder Legislativo

porque mandou um projeto de lei regulamentando a questão do salário mínimo e o

reajuste anual por lei. Foi aprovada, tanto na Câmara como no Senado, uma proposta

de  lei.  O  Senador  Aécio  Neves  disse  que  tinham  sido  atingidos  na  autonomia

legislativa do Congresso. Aqui a lei delegada atropela tudo, e agora o Governador

simplesmente nomeia.

Estamos aqui com vários nomes. Repito não se trata do primeiro que está na lista,

quero fazer essa justificação. Não se trata aqui 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 -, mas de

todos a  seguir,  do  Ipem, da  Utramig,  da  Fucam, da  Faop,  do  IPSM,  do  IMA, da

Ruralminas, da Feam, da Fundação João Pinheiro, da Fhemig, do DER e do Deop.

Todos já estão trabalhando. O que o governo deveria ter  feito,  para respeitar esta

Casa  Legislativa,  seria  designar  alguém  que  é  funcionário  de  carreira  para  ir

respondendo pelo cargo até que a Assembleia Legislativa aprovasse ou não o nome.

Isso  foi  fruto  de  muita  discussão  à  época  quando  o  Governador  Aécio  Neves

assumiu o seu mandato. Eu estava aqui no primeiro mandato dele. Também fizemos

a  mesma  observação.  O  Governador  também  passou  por  cima  de  todo  esse

procedimento.

Reunimos o Bloco Minas sem Censura e decidimos que não vamos votar esses

requerimentos de indicação porque não concordamos com o atropelamento que tem

sido  feito  a  esta  Casa  Legislativa.  Os  indicados  já  estão  designados,  já  estão

trabalhando, e a legislação que aprovamos simplesmente foi rasgada, jogada no lixo,

logo pelo Prof. Anastasia, que entende tanto de direito constitucional. Arrumou uma

brecha para dizer que vai designar as pessoas. Designar ou nomear nesse caso não

corrige o erro constitucional, porque o que se diz lá é que previamente deveriam ser

aprovados  por  esta  Casa  Legislativa.  Ademais,  o  bloco  do  governo  tem  54

Deputados. É preciso que o governo aprove esses nomes com 39 Deputados, basta

tê-los em Plenário, mas que o governo e a base dele assumam o atropelamento que

está sendo feito sobre esta Casa Legislativa, para que fique claro o desrespeito que

se tem com uma legislação aprovada, repito, de iniciativa do Deputado Miguel Martini,
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na época defendida com entusiasmo por vários outros que estavam aqui postos como

Deputados e que hoje compõem a base do governo Anastasia ou do projeto Aécio

2014. Sabe-se lá o que a base aprova de fato aqui, aliás acho que é mais Aécio 2014

do que de fato o governo Anastasia. 

Basta fazer qualquer crítica ao governo passado e ao ex-Governador Aécio Neves

que a base interrompe a reunião, não nos deixa falar, exerce o direito de censura, fica

brava e nervosa, termina a reunião e não aprova o que o Anastasia quer. Acho que o

Governador  Anastasia não tem base real  nesta Assembleia Legislativa e está em

crise, porque a base do governo está preocupada com 2014 e o Estado de Minas

Gerais, com o atual governo, para ver se o governo anda ou faz alguma coisa. 

Amanhã os professores, que já estão em greve, vêm a esta Casa reivindicar o piso

salarial.  Os  funcionários  da  saúde,  do  Hospital  João  XXIII,  estão  em  greve,  os

policiais militares entrarão em greve e o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil diz

que entrará em greve. Há várias categorias se mobilizando. O movimento social ficou

nesta Casa durante uma semana, e o governo não governa. A base do governo, que

deveria  aprovar  alguma  coisa,  está  tranquila,  porque  o  Governador  atropela  o

Legislativo, não está nem aí para esta Casa, faz as designações que quer, trabalha

sem que um nome esteja aprovado na Assembleia Legislativa e a base do governo

nem se mobiliza para indicar esse nome, pois acho que também concorda com o

Governador que esta Casa tem pouca credibilidade ou que deve ser desprezada. 

Aliás, a base do governo não fez nenhuma pergunta sobre a lei delegada e nenhum

procedimento para saber se tudo que foi feito estava correto. Em nenhum momento -

nem digo criticou -, examinou ou analisou o que foi feito. Simplesmente aprova tudo,

pois esse tipo de atitude interessa à campanha Aécio 2014. 

Queria  deixar  um  recado  ao  Governador  de  que  não  iremos  votar  esse

requerimento enquanto não ficar claro ao Bloco Minas sem Censura que há outro

atropelamento  desta  Assembleia  Legislativa.  Sr.  Presidente,  estamos  realizando

estudos jurídicos para ver o que é possível fazer, do ponto de vista judicial, para os

que estão trabalhando sem terem sido indicados conforme a lei. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
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O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Sr.  Presidente,  encaminhamos  favoravelmente  ao

requerimento apresentado pelo Deputado Rogério Correia, o qual diz respeito aos 18

cargos indicados por esta Casa. O Deputado Rogério Correia pede o adiamento da

votação. Nós, do Bloco Minas sem Censura, compreendemos que esse adiamento é

fundamental, primeiro, porque, como bem disse o Deputado Rogério Correia, o art. 62

da Constituição do Estado diz que compete, privativamente, à Assembleia Legislativa

aprovar  previamente,  por  voto  secreto,  após  arguição  pública,  a  escolha  dos

Presidentes  das  entidades  da  administração  pública  indireta,  dos  Diretores  do

sistema financeiro estadual. É justamente o caso concreto dos 18 Presidentes das

fundações da administração indireta do Estado.

Sr. Presidente, a votação depende de 39 votos, que devem ser feitos por meio de

painel  eletrônico, ou seja, secretos, de Deputados desta Casa, a fim de que seja

efetivada cada uma das indicações. Na nossa compreensão, sem dúvida nenhuma, é

grave também o fato de esses Diretores de fundações já estarem no exercício de

suas funções. No nosso entendimento, o exercício somente poderá se iniciar após a

consolidação  e  a  aprovação  das  indicações  no  Plenário  desta  Casa.  Fizemos  a

arguição  pública  dos  diversos  indicados,  todos  os  pareceres  foram  favoráveis  à

indicação, pois são pessoas habilitadas e capacitadas para o exercício da função. No

entanto não podemos simplesmente entender a letra da Constituição do Estado como

mera formalidade. Ela tem como princípio o controle público da administração.

Sem dúvida nenhuma, precisamos aprovar os 18 nomes indicados por esta Casa.

Mais  uma  vez,  acho  que  o  bloco  de  oposição  contribui  com  o  governo,  pois

percebemos, Sr. Presidente, com uma rápida passagem de olhos pelo Plenário desta

Casa, que a base governista não está presente para dar quórum à votação.

Isso me chama a atenção porque, nesta semana e na semana passada, a grande

imprensa mineira chegou a divulgar que a base governista está numa greve branca

no Plenário. Quando li a matéria nos diversos jornais falando sobre a greve branca da

base governista, pensei que se tratava de mero “factoide” e que não havia sentido

nessa  abordagem.  Será  que  a  base  governista  na  Assembleia  estaria  realmente

obstruindo  os  trabalhos  do  governo? Há governos  que eles  defendem com tanta

veemência,  mas,  na  hora  de  votar,  não comparecem.  Sr.  Presidente,  pensei  que
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fosse um “factoide”, mas percebo que está faltando empenho da base governista para

fazer  essas  indicações.  Portanto  estou  encaminhando  favoravelmente  ao

requerimento  para  adiar  a  votação.  Podem  ter  certeza  de  que,  quando  a  base

governista estiver neste Plenário para fazer as votações, assim como a Oposição

está  sempre  presente,  votaremos  e  faremos  a  Casa  andar,  apreciando  as

proposições que interessam a Minas Gerais. Agora o Parlamento precisa ser efetivo e

respeitado. Não podemos continuar como se fôssemos vaquinha de presépio. Temos

um papel constitucional a exercer neste Plenário. Fazemos a sabatina e a arguição

pública e dependemos da aprovação do Plenário da Casa para cumprir um preceito

constitucional. Esses indicados, sem dúvida nenhuma, só podem começar a exercer

a sua função após a aprovação de seus nomes. Temos urgência nisso. No entanto, é

preciso haver Deputados no Plenário para fazer a votação.

Fica,  portanto,  o  nosso  encaminhamento.  Somos  favoráveis  ao  adiamento  da

votação, mas todas as vezes em que precisarem da Oposição estaremos aqui para

votar questões que sejam de interesse do Estado de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O  Deputado  Célio  Moreira*  -  Sr.  Presidente,  vemos  uma  incoerência  no

requerimento  apresentado  pelo  Deputado  Rogério  Correia.  Aprovaremos  o

requerimento dele. No entanto, o Deputado Rogério Correia diz que a base não tem

quórum  suficiente  para  votar.  Queremos  votar.  Minas  não  pode  parar  e  precisa

continuar  avante.  Votaremos  o  requerimento  dele  e  as  indicações.  Ficam falando

sobre a censura. Na verdade, quem está impondo censura é o Deputado Rogério

Correia, que não quer deixar votar. Precisamos pôr Minas realmente a pleno vapor,

Deputado Rogério Correia. Em toda reunião e todo requerimento, V. Exa. tem de se

lembrar do nosso querido Senador Aécio Neves, ex-Governador do Estado de Minas

Gerais. Já solicitei um pôster para o Deputado Sávio Souza Cruz. Na verdade, vou

encaminhá-lo também a V. Exa., já que não passa um dia sem sentir saudade do

nosso Senador Aécio Neves. Encaminharei ao gabinete de V. Exa. um pôster grande

e colorido para que todos os dias contemple Aécio Neves, seu querido e estimado

Senador.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Indicação,  Feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  Nome  do  Sr.  Tadeu  José  de

Mendonça para o Cargo de Presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade do

Estado de Minas Gerais - Ipem. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia solicitando o adiamento de

votação da indicação. 

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

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, não pretendo encaminhar todos. O

sentido geral é fazer o adiamento dessas votações porque, como já expliquei, estão

sendo  feitas...  Talvez  o  Deputado  Célio  Moreira  não  tenha  entendido  a  minha

argumentação. Por isso me senti no dever e na obrigação de explicar novamente. O

Deputado Célio  Moreira não entendeu a que me dirigi.  Talvez eu precise usar  17

vezes a palavra. Se ele não entender ou houver discordância, precisaremos fazer um

debate sincero em relação a isso. Não sei se o Deputado Célio Moreira se recorda,

mas esse preceito condicional foi aprovado; não me recordo se foi ainda no final do

governo Azeredo, depois de ele perder a eleição para Itamar Franco, ou se logo em

seguida, quando Itamar Franco tomou posse como Governador. Até discuti isso com

o Deputado Sebastião Costa. Talvez o Deputado Hely Tarqüínio, que tem memória

melhor que a nossa e está nesta Casa há mais tempo, saiba. Ele foi, juntamente com

Miguel  Martini,  um  dos  ideários  dessa  proposta,  de  colocar  na  Constituição  a

sabatina.  Mas não me lembro,  Deputado Hely Tarqüínio, assim como o Deputado

Sebastião  Costa  não  se  lembra,  da  data  exata  em  que  isso  ocorreu.  Talvez  o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva possa nos ajudar. Ou seja, não me lembro se foi ainda

no governo Azeredo, depois do segundo turno, quando ele perdeu as eleições para

Itamar  Franco.  O Deputado Miguel  Martini,  sabedor  das dificuldades  que teria  no

governo Itamar Franco, pois seria oposição, creio, naquele momento apresentou a

emenda constitucional, que foi bravamente aprovada pelos Deputados do PSDB e do

DEM, na época do PSL, quando, democráticos como são, quiseram a sabatina aos

gestores públicos nesta Casa para valorizar e aprovaram essa maravilhosa reforma
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na  Constituição,  a  emenda  constitucional.  Se  não  me  engano,  Deputado  Hely

Tarqüínio, foi na época do segundo turno das eleições. O Deputado Sebastião Costa

acredita que foi depois que o Governador Itamar tomou posse. Mas penso que não,

porque o Itamar  teve  de  passar  pela sabatina.  Vou esclarecer  esse caso depois.

Então  acredito  que  tenha  sido  antes,  porque,  se  o  Itamar  Franco  teve  de  ser

sabatinado, provavelmente ele já estava sob a égide disso na Constituição, Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva.  Então  penso  que  o  Deputado  Miguel  Martini  deve  ter

apresentado antes. Na verdade, aprovado esse preceito constitucional, isso passou a

vigorar. Entende-se, e lá estava muito claro, foi esse o objeto... Aliás, eu me lembro

de ver o Deputado Miguel Martini nervoso, dizendo isso neste Plenário. Ele era muito

eloquente, e não um opositor moderado como eu, mas um opositor mais radicalizado.

O Itamar Franco sofreu muito com o Deputado Miguel Martini. Não era moderado

como a oposição que o Bloco Minas sem Censura faz e o PT costuma fazer nesta

Casa.  O  Deputado  Miguel  Martini  era  mais  eloquente.  Em  determinada  ocasião,

Deputado Carlin Moura, os Deputados Miguel Martini,  João Leite e Hely Tarqüínio

chegaram  a  rasgar  o  Regimento  Interno  e  a  Constituição  na  frente  do  Plenário,

indignados  que estavam com o Deputado Anderson Adauto,  Presidente  da  Casa.

Nervosos, eles rasgaram a Constituição, jogaram para cima os livros constitucionais.

Fizeram aqui  uma rebelião.  Eu estava aqui  e  fiquei  abismado ao ver  um ímpeto

oposicionista  tão  radical.  Estava no  Plenário  e  fiquei  pasmo ao  ver  o  ímpeto  da

Oposição. A Oposição era uma oposição combativa. Creio que foi em 1997, com o

Azeredo.

Foi um senso de oportunidade. O Deputado Carlin Moura “tuitou” ali, fez a consulta

e constatou que isso foi em 6/11/97. Exatamente. Derrotado o candidato Azeredo, o

PSDB, prontamente, já preparando a oposição, que seria radical e raivosa - como o

foi - ao Governador Itamar Franco, já aprovou. Quando o Itamar entrou, ele já teve de

assumir essas questões. Foi um dilema, saber como indicar, etc.

Não votei, eu não era Deputado. Isso foi em novembro. Eu assumi já com Itamar

Franco como Governador. Não tive a chance de fazer oposição ao Azeredo. Aliás, eu

a  faria  de  forma  mais  radical  do  que  com  o  Governador  Anastasia,  porque  o

Governador Anastasia merece todo o nosso respeito; já o Azeredo... Ele que vendeu
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o BDMG como foi vendido, entregou a Cemig como ela foi entregue, conseguiu ser

tão neoliberal que nem o FHC foi tanto, então certamente a ele eu faria uma oposição

mais radical. Ao Prof. Anastasia não, porque ele é um homem democrático e merece

todo o nosso respeito e consideração. A crítica mais contudente que faço ao Prof.

Anastasia  é  que,  ao  invés  de  governar,  ele  fica  substituindo  o  Estado  por  uma

vontade partidária de eleger, em 2014, Aécio Neves. 

Deputado Carlin, acredito que, do ponto de vista partidário, esse é um objetivo e um

direito  que qualquer  partido  pode ter.  Não se pode é  transformá-lo em direito  de

Estado e, por meio disso,  criar 1.300 cargos por lei  delegada e “tucanar”  núcleos

estratégicos.  Isso  não  pode,  até  porque  Minas  já  está  na  Presidência  com  a

Presidenta Dilma. 

Enfim, tirando esse parêntese, digo que, de forma oportuna - não oportunista -, ele

aprovou esse preceito constitucional.  E  o Miguel  Martini  dizia,  com muita clareza,

nesta Casa: “Tem de ser nomeado depois de aprovado pela Assembleia Legislativa.

Não se pode, de forma alguma, fazer a aprovação desses nomes sem que esta Casa

assim aja”.  E o Sebastião Navarro chegou a apresentar projeto de resolução para

normatizar  a  questão.  O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  sofreu  muito  com  aquela

Oposição. V. Exa. se lembra? Era uma Oposição muito raivosa, sectária. O PSDB era

uma  Oposição  que  jamais  vimos.  Não  era  moderada  como  a  nossa.  Era  uma

Oposição sectária, radical, mais ou menos como a que o Arthur Virgílio fazia... Não é

igual àquela Oposição que fazia o Arthur Virgílio, que chegou a ameaçar o Presidente

Lula de uma surra. Não. Isso não. Não é Oposição como faz Aécio Neves que nem

nos cumprimenta. Não. Essa cordialidade sempre tivemos, e acredito importante tê-la

nesta Casa Legislativa.

O fato é que Miguel Martini foi um que disse claramente que era preciso que os

nomes a serem indicados fossem previamente sabatinados e aprovados. Não pode

haver  indicação  prévia.  É  por  isso  que  estou  aqui  defendendo  o  preceito

constitucional. Foi aprovado aqui pela vontade da maioria, portanto é preciso fazer

cumprir  a determinação legal.  O Governador Anastasia não pode fazer o que fez:

nomear  ou  designar  as  pessoas  em  janeiro  -  e  elas  estão  lá  até  hoje.  Foram

sabatinadas por nós apenas em março, pois ele só enviou as indicações a partir de 2
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de  março.  De  janeiro  a  março,  as  pessoas  nem  sequer  estavam  indicadas  à

Assembleia Legislativa e já estavam trabalhando. E, repito, estão lá até hoje. Para

que vamos votar? Essa é a pergunta. Por isso iniciei essa discussão. O Deputado

Carlin Moura lembrou bem, eles já estão assinando despesa,  como se aprovados

estivessem pela Assembleia Legislativa. 

Quero  esclarecer  ao  Deputado  Célio  Moreira  que  estamos  apresentando

requerimento para adiar a votação da indicação. O Bloco quer estudar,  sondar na

justiça como impedir que essa ação de improbidade administrativa - trata-se disso -

não  seja  referendada,  pelo  menos  com  o  nosso  voto.  Essa  improbidade

administrativa não terá a nossa aquiescência. Por isso,  nós, do Bloco Minas sem

Censura, pedimos que a indicação seja adiada. Esse é um assunto.

Não terei tempo de alongar-me no outro assunto, mas quero apenas dizer que a

base do governo conta com 54 Deputados. Se a base do governo quisesse fazer a

votação, deveria ter força para isso. Mas a base do governo não está coesa para

defender o governo Anastasia. Repito: ela não está coesa. Ela pode estar coesa para

encerrar reuniões quando os Deputados veem críticas sendo feitas ao ex-Governador

Aécio Neves. Aí eles ficam nervosos; pegam o microfone; dão “piti”; interrompem-nos;

não nos  deixam falar;  são mal-educados;  enfim,  vale  tudo para  proteger  o  Aécio

Neves. Mas, para votar o requerimento do Anastasia, não vejo atividade da base do

governo. 

Deputado Carlin Moura, penso que essa base é mais constituída para um projeto

futuro, de enfrentar a Presidenta Dilma, do que o compromisso com o Estado agora,

imediato,  para fazer  com que as  coisas  funcionem. Então,  a  Situação continuará

funcionando na ilegalidade, sem que se aprove nada, porque a base não consegue

39 Deputados para ficar aqui, fazer o debate e votar esse procedimento. Portanto,

peço o adiamento. 

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, somos construtores da nossa história.

Cada um, da sua própria história. O Deputado Rogério Correia constrói a dele. Não

haveremos de não aceitar algum capítulo da história que nós mesmos construímos. 
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Já  que  estamos  falando  dos  anais  da  Casa,  também  quero  dar  um  exemplo.

Quando Itamar  Franco era Governador  do Estado e Newton Cardoso era o Vice-

Governador, que o Líder do Bloco sem Censura apoiava na oportunidade, esta Casa

recebeu,  para  apreciação,  várias  indicações  do  Governador.  No  dia  3  de  maio  -

quando ninguém havia  sido nomeado ainda -,  esta Casa recebeu a indicação do

nome do Dr. Hérzio Geraldo Bottrel para a Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop. O

Deputado Líder do Bloco sem Censura sabe que o nome do Dr. Hérzio foi rejeitado

pela  Assembleia  mineira.  Rejeitado!  Mas  não  se  registra  nos  anais  desta  Casa

qualquer  pedido  de  cumprimento  de  uma  decisão  tomada  pelo  Plenário,  que  é

soberano,  feito  pelo  hoje  Líder  do  Bloco  sem  Censura.  O  Dr.  Hérzio,  pasmem,

cumpriu o cargo de Diretor da Faop durante todo o mandato. E não houve por parte

da Oposição à época qualquer resmungar ou achar ruim.

Então criamos a nossa história e somos responsáveis por todos os passos que

damos,  para  pensarmos  no  futuro  com  orgulho,  com  a  cara  limpa,  dizendo  que

respeitamos o nosso passado e assumimos aquilo que fizemos. Minas nos cobra uma

votação! Está certo que esse bloco tenha hoje, em Plenário, número suficiente de

Deputados para interromper, obstruir ou até mesmo adiar a votação. Mas devemos

deixar os nossos exemplos para que não tenhamos vergonha de olhar para trás, nem

tenhamos de nos esconder de algum dos atos praticados no passado. O Dr. Hérzio

ficou no cargo por quatro anos,  quando Itamar  Franco era Governador  e Newton

Cardoso era Vice-Governador. Agora, são as mesmas pessoas que reclamam que já

tem gente trabalhando antes que esta Casa tenha apreciado a indicação. Vamos ser

coerentes, Presidente. O Governador fez a sua parte: mandou sua indicação para a

análise  desta  Casa.  Presidi  e  participei  da  Comissão  Especial  para  isso,  e  na

Comissão  o  trabalho  está  pronto;  falta  tão  somente  que  o  Plenário  ratifique  o

encaminhamento da Comissão. Mas não conseguimos! Não conseguimos ratificar as

decisões  das  comissões.  Essa  censura  tão  prolatada  deve  ser  lembrada  a  todo

momento,  sem  risco  de  se  ter  vergonha  do  que  o  passado  escreveu.  Se  nossa

assinatura está lá atrás, no passado, devemos honrá-la.

Sei  que  V.  Exa.  está  um  tanto  impaciente  -  é  notório  -,  mas  compreendo  a

impaciência de V. Exa., que quer dar celeridade aos trabalhos da Casa. Entendo isso.
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Não estamos obstruindo ou solicitando adiamento, Presidente. Para que toda a Minas

Gerais  entenda  facilmente,  a  Oposição  diz  que  já  tem  gente  trabalhando  sem  a

aprovação da Casa; ora, o projeto está aqui para ser aprovado, mas a Oposição pede

o  adiamento.  Ou  seja,  pede  uma  coisa  que  não  quer.  Temos  de  pedir  o  que

queremos; não podemos pedir uma coisa apenas para enganar as outras pessoas.

Às vezes me sinto fazendo papel de bobo aqui: escuto o primeiro discurso em que

reclamam que já estão trabalhando; mas agora pedem para adiarmos a votação da

indicação dos nomes? Vamos deixar  algo  certo para  discutirmos,  Presidente:  que

sejamos claros. Vamos deixar  o Senador,  o mais querido,  trabalhar  em Brasília  e

vamos cuidar da vida de Minas Gerais aqui, das coisas que interessam ao povo de

Minas Gerais.

É  esse  o  encaminhamento  que  faço  pelo  Bloco  Parlamentar  Social,  do  qual

fazemos parte com muito orgulho: pela transparência dos nossos trabalhos, que seja

dado à imprensa conhecimento do que fazemos e até do que não fizemos, mas que

sejam dados nomes aos bois. É esse o nosso encaminhamento, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Jorge André Periquito

para o Cargo de Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas

Gerais - Utramig. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando o adiamento da votação da

indicação.

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

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, o sentido é o mesmo, mas, como o

Deputado Duarte Bechir  também levantou outras questões que merecem a nossa

apreciação e não poderíamos deixar de discuti-las, precisaria responder-lhe, até pelo

respeito que tenho pelo Deputado e pelo brilhante papel que tem nesta Casa.

Mais uma vez, no meu encaminhamento, faço pedido de que adiemos a votação.

Não tem nada a ver com o indicado, o Jorge Periquito, que também merece o nosso

respeito.  Apesar  de  ele  ter  sido  sabatinado,  da  mesma  forma  não  poderá  ser

nomeado  enquanto  não for  aprovado seu  nome.  Não  sei  se  ele  já  foi  nomeado.
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Temos de verificar isso.

Como vários outros já estão designados, teremos até de analisar previamente qual

a situação. Por exemplo, se ele já está ordenando despesa.

Deputado Duarte Bechir, se realmente aconteceu o caso citado por V. Exa., caberia,

sim,  à  Assembleia  Legislativa,  em  especial  à  Oposição  naquela  Casa.  É  preciso

verificar o que, de fato, acontecia, se estavam de acordo ou não com o Prefeito. Não

teria de ser necessariamente este Deputado, mas principalmente os Deputados da

Oposição. Há de perguntar aos Deputados da época, como Miguel Martini e tantos

outros que citei aqui, porque não observaram isso naquele tempo. Não sei o porquê.

Talvez  o  Vice-Governador  Newton Cardoso tenha convencido  toda a  base a  não

questionar esse assunto, mas os Deputados são pessoas que têm suas funções a

serem cumpridas. Por exemplo, hoje sou um Deputado da Oposição e tenho de estar

vigilante  em  relação  às  coisas  que  o  governo  está  fazendo.  E,  como Oposição,

realmente não há um argumento até agora que me convença aqui neste Plenário de

que o Governador esteja certo. Porque o argumento de que no passado foi feito de

outra forma não é argumento convincente para dizer que agora está certo. O que

quero é que convença a mim e ao Bloco Minas sem Censura com um argumento

jurídico,  como:  o  Governador  não  cometeu  improbidade administrativa.  Aí,  sim,  o

Governador  não  cometeu  improbidade  administrativa,  o  Bloco  está  equivocado  e

vamos votar.

No entanto, no meu entender, há uma improbidade administrativa sendo cometida.

Esses senhores e senhoras foram nomeados pelo  Governador  em um prazo não

estabelecido  na  Constituição,  que  deveria  ser  após  a  aprovação  por  esta  Casa

Legislativa desses nomes. Não, o Governador atropelou a Assembleia Legislativa e

fez a  nomeação -  ou  designação  -  de  todos esses nomes antes  mesmo de que

fossem discutidos aqui pela Assembleia Legislativa com a sabatina e a aprovação dos

indicados.

Portanto, essa ilegalidade precisa ser resolvida e respondida.  É exatamente por

isso  que  estou  pedindo  se  adie  a  votação.  O adiamento  da  votação  é  para  que

façamos um estudo real disso. Se for necessário ir à Justiça para mostrar que há uma

improbidade  administrativa,  iremos,  até  para  que  depois  não  digam  que  ficamos
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calados em relação a esse caso, como o Deputado Duarte Bechir está cobrando em

relação a um determinado caso de que, sinceramente, não me lembro. Tem de cobrar

mesmo. Por que os Deputados daquela época não fizeram isso? Pode até ser que

eu, naquela época, não tenha feito isso. Na verdade, não sei se era a minha função,

pois,  por  ser  da  base  do  governo,  não  estava  tão  vigilante.  Não  sei  por  que  a

Oposição não agiu assim naquela época.

Isso não significa que a Oposição agora tenha que silenciar. Assim como o Líder da

Oposição no Senado, Aécio Neves, também deve estar lá atento às questões. Por

exemplo,  ouvi  muito  radical  contra  as  medidas  provisórias,  da  forma como estão

agora - embora, quando fosse Presidente do Senado, não ouvia também dizer, na

época era Presidente o Fernando Henrique. Tudo bem, era do governo. Mas agora

ele está lá valente contra as medidas provisórias. Está no papel dele de Senador da

Oposição. Agora, a lei delegada que ele fez...

Deixa para lá. Ele atua muito no Congresso Nacional. Ele é um Senador atuante,

merece todo o nosso respeito e fará um belo trabalho. Espero que dentro do Senado

faça um belo trabalho. Sinceramente, acho que, se o Senador Aécio Neves fizer um

bom trabalho no Senado, irá, cada vez mais, se colocar em condições melhores para

disputar a Presidência da República, que é um pleito legítimo.

Evidentemente, ele terá de derrotar o Alckmin ou o Serra em São Paulo, mas isso é

briga do PSDB, se este existir até lá, pois, pelo andar da carruagem, parece que ele

se juntará ao DEM ou ao PPS para ser mais forte. Mas isso é outra história, e não

nos  convém debatê-la  aqui.  O fundamental  aqui  é  apenas o questionamento que

fazemos.

Gostaria apenas de comunicar aos Deputados que, além de pedir  o adiamento,

estamos  fazendo  um  estudo  jurídico  do  que  pode  ser  feito  para  impedir  essa

improbidade administrativa, ou seja, impedir que esses indicados permaneçam nos

cargos que estão ocupando como designados, respondendo por tudo sem ter sido

aprovados na Assembleia Legislativa. Se julgarmos que há condição jurídica de entrar

com alguma ação que defenda o erário para que eles não respondam e a favor da

Assembleia Legislativa, do seu preceito constitucional, seja no Tribunal de Justiça ou

por meio de solicitação ao Ministério Público, nós o faremos, independentemente de
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casos que possam ter  sido levantados no passado.  Estamos convencidos de que

agora  há  um  erro  constitucional,  por  isso,  a  apresentação  de  todos  esses

requerimentos.

Sr.  Presidente,  espero  que  os  motivos  tenham  ficado  claros.  Não  há  aqui,

definitivamente, nenhum ímpeto de retaliação deste Deputado ou do Bloco Minas sem

Censura em relação a quem quer que seja ou em relação a qualquer medida. Trata-

se  apenas  de  uma  convicção  que  firmamos  e  de  uma  defesa  do  preceito

constitucional. Para esclarecer aos telespectadores que, às vezes, podem não estar

compreendendo o nosso linguajar mais técnico, farei um rápido resumo: existe um

artigo na nossa Constituição que diz que, para um Governador indicar nomes para

cargos de fundação e empresas, ele precisa submeter à Assembleia Legislativa esses

nomes para que previamente sejam aprovados pela Casa. Isso significa que, antes

de  serem  aqui  sabatinados  e  aprovados,  não  podem  tomar  posse  nos  cargos  e

responder por eles. E o que foi feito? O Governador designou todos os 18 indicados

antes de esta Casa os sabatinar e, ao mesmo tempo, colocou-os respondendo por

todas as funções antes de a Casa Legislativa fazer a sabatina e aprová-los.

O caso está parado na Casa. Por que não foi aprovado antes? Nós, evidentemente,

por essa série de motivos, somos contrários à aprovação, mas estamos cansados de

dizer que, se a base do governo pensa que deve aprovar assim mesmo, se está

convicta de que o Governador age corretamente ao fazer a designação, de que não

há nada que o impeça legalmente de fazê-lo, basta que vote as indicações. Há aqui

39 Deputados dos 54 presentes. O que penso, e aí já é uma impressão minha, é que

não há coesão na base do governo Anastasia. Não há vontade de defender o governo

para que este comece a funcionar. Não há a mesma vontade de fazer a defesa de um

projeto futuro, de eleição, quem sabe para 2014, do chamado “mais querido” pela

base do governo - mais querido que o Anastasia, com certeza. Mas não para nós.

Pensamos que o Governador Anastasia merece o nosso respeito. Precisaria que a

base se posicionasse em torno dele, sim, como Governador e não em torno do “mais

querido”. Pelo menos para governar Minas Gerais que o “mais querido” da base do

governo fosse o Governador Anastasia e não o Aécio Neves. Esse termo, empregado

pelo Deputado João Leite, é bem sintomático de como a base trata o “mais querido”,



239
____________________________________________________________________________

que é o Aécio  Neves e não o Anastasia.  Isso coloca claramente  para a base do

governo qual a impressão e a prioridade que ela tem: não governar Minas Gerais em

2014.

Pediria ao Governador que tivesse a prioridade de governar Minas Gerais e não a

prioridade político-partidária para 2014, pois isso acaba confundindo e prejudicando o

próprio governo. Esta prioridade pode vir posteriormente. Muito obrigado.

* Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1ª Fase, a Presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O  Sr.  Presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Romeu  Queiroz

solicitando a  inversão da pauta  desta  reunião,  de  modo que o  Projeto  de  Lei  nº

821/2011 seja apreciado em primeiro lugar, entre as matérias em fase de discussão.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 601/2011, do Deputado Arlen Santiago,

que autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de Salinas o imóvel que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado em 1º turno, o Projeto de Lei nº 601/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 821/2011, do Deputado Fred Costa,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ponte Nova o imóvel que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
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opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado em

1º turno, o Projeto de Lei nº 821/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do 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. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta.  As  Comissões  de  Administração  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira

opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 4/2011

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Fica assegurado aos atuais beneficiários o direito à percepção da pensão

de que trata esta lei.”.

Sala das Reuniões , 3 de maio de 2011.

Antônio Júlio

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“ Art.  ...  - É vedado aos beneficiários da pensão vitalícia de que trata esta lei o

acúmulo do benefício com o subsídio do cargo eletivo que vier ocupar.”.

Sala das Reuniões, 3 de maio de 2011.

Antônio Júlio

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado

Antônio Júlio,  que receberam os nºs 1 e 2, e,  nos termos do § 2º do art.  188 do

Regimento  Interno,  encaminha  as  emendas  com  o  projeto  à  Comissão  de

Fiscalização Financeira, para parecer.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 519/2011, do Deputado Mauri Torres,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barão de Cocais o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a

Emenda nº  1,  que  apresenta.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado em 1º turno, o Projeto de Lei nº 519/2011 com a Emenda nº

1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 540/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. 

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, esse projeto necessita de quórum de

39 Deputados, e não há esse número no Plenário. Solicito a V. Exa. que encerre, de

plano, a reunião.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, peço recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Secretário que proceda à

chamada dos Deputados para recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Célio Moreira) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  21  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

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

extraordinária de amanhã, dia 4, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e

para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
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ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 205/2011

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 Instituto Esem – Associação de Trabalhos Voluntários,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 205/2011 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Instituto Esem – Associação de Trabalhos Voluntários, com sede no Município de

Belo  Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

educacional.

A entidade tem como finalidade atender crianças de zero a quatro anos e onze

meses, assegurando-lhes assistência nas áreas de educação, alimentação, saúde,

lazer e esporte, visando a seu desenvolvimento integral nos aspectos físico, afetivo,

cognitivo  e  social.  Possibilita  ainda  o  acesso  de  seus  assistidos  aos  bens

socioculturais e artísticos disponíveis e apoia suas famílias, com o intuito de fomentar

a harmonia e a segurança no meio coletivo. 

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pelo  Instituto  Esem  para  a

consolidação da cidadania plena das crianças que atende, consideramos meritório

que lhe seja outorgado o título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 205/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.
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Romeu Queiroz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 633/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe 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 examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.  Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 633/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação de Amparo e Valorização da Vida – Avyva –, com sede no Município de

Piumhi, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivos a

valorização da vida e a prevenção ao suicídio.

Com esse propósito, a instituição presta apoio emocional a pessoas em estado de

depressão, angústia, sofrimento ou desespero, amparando-as e oferecendo conforto

aos  que  se  sentem  solitários;  realiza  campanhas  de  prevenção  do suicídio  e  de

incentivo à doação de órgãos e sangue; capacita profissionais de diversas áreas e

voluntários a prestar auxílio aos necessitados; defende os valores da ética e do sigilo

nos atendimentos realizados; estimula a execução de projetos de cunho esportivo,

cultural e artístico voltados para a valorização do ser humano; fomenta o voluntariado.

Diante da importância do trabalho desenvolvido, acreditamos ser a Associação de

Amparo e Valorização da Vida merecedora do título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 633/2011, em turno

único, na forma original.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2011.

Hely Tarqüínio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 922/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 43/2011, 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 fundamental e médio localizada no Município de Juiz de Fora.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/4/2011 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  922/2011  tem  por  escopo  dar  a  denominação  de  Escola

Estadual  Nyrce  Villa  Verde  Coelho  de  Magalhães  à  escola  estadual  de  ensinos

fundamental e médio localizada na Rua Sady Boechat, 175, Bairro São Pedro, no

Município de Juiz de Fora. 

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  dessa Carta,  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.  Com  relação  ao  Estado,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União 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 do homenageado deve recair em nome de

pessoa falecida que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade ou em
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evento de valor  histórico,  efeméride,  acidente geográfico ou outras  referências  às

tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 922/2011 na forma a presentada.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - André Quintão - Rosângela

Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 952/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.880/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação Comunitária Mãe do Peregrino, com sede no Município

de Montes Claros.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado 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  952/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação Comunitária Mãe do Peregrino, com sede no Município de Montes Claros.

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 estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 8º determina que

seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados; e o art. 38 dispõe que, em

caso  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade

congênere, juridicamente constituída. 

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 952/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 953/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no 4.950/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação dos Peões Boiadeiros de Mirabela, com sede nesse

Município.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude. Vem agora a

este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  ora  desarquivado  tem  por  finalidade  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação dos Peões Boiadeiros de Mirabela, com sede nesse Município.

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.



247
____________________________________________________________________________

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no

art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

de Assistência Social, ou a entidade pública. 

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 953/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 964/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.838/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública o Asilo São Francisco de Assis da SSVP, com sede no Município de

Formiga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado 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 964/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Asilo
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São Francisco de Assis da SSVP, com sede no Município de Formiga.

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 art.  35 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso II  veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores e

equivalentes; e o inciso III dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica,

preferencialmente  vinculada  à  Sociedade  de  São  Vicente  de  Paulo,  com  sede  e

atividades no Município de Formiga 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 964/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 971/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei no 4.986/2010, tem por objetivo declarar de

utilidade  pública  o  Clube  de Ciências  Onze de Agosto  –  CCOA –,  com  sede  no

Município de Muzambinho.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/4/2011  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
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aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame tem por finalidade declarar de utilidade pública o Clube de

Ciências Onze de Agosto – CCOA –, com sede no Município de Muzambinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina,  em  seu  art.  15,

parágrafo  único,  que  as  atividades  dos  Diretores  e  Conselheiros  não  são

remuneradas;  e,  no  art.  45,  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,  como Organização da Sociedade  Civil  de  Interesse Público  –

Oscip  –,  que  tenha,  preferencialmente,  o  mesmo  objetivo  social  da  instituição

dissolvida  e  esteja  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 971/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Bruno Siqueira,  relator  -  Rosângela Reis  -  André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 199/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 199/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.698/2008,  “dispõe  sobre  a  instalação de
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sinalizações tátil, sonora e visual nas dependências dos bens de uso público, a fim de

possibilitar acessibilidade aos deficientes visuais e auditivos”.

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 cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o  Projeto  de  Lei  n° 662/2011,  do  Deputad o Sargento  Rodrigues,  que

“altera a Lei  nº  11.666,  de 9 de dezembro de 1994,  que estabelece normas para

facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de uso público, de

acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art. 224, § 1º,

inciso I, da Constituição Estadual”.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno. 

Fundamentação

Inicialmente,  ressaltamos  que esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de proposição idêntica na legislatura anterior. Tendo em vista que

não houve inovação no ordenamento jurídico que justifique uma nova interpretação

do projeto, passamos a reproduzir os argumentos utilizados na ocasião:

“A proposição pretende determinar que sejam instaladas sinalizações tátil, sonora e

visual nas dependências dos bens de uso público, nos termos das normas brasileiras

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –, em especial a NBR 9.050,

de 2004, que trata da acessibilidade para os deficientes visuais e auditivos.

Cabe inicialmente mencionar que o marco regulatório da acessibilidade de bens de

uso público encontra seu fundamento nos arts. 227, § 2º, e 244 da Constituição da

República, que estabelecem: 

“Art. 227 – (...)

§ 2º – A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de

uso  público  e  de  fabricação  de veículos  de  transporte  coletivo,  a  fim  de garantir

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

(...)
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Art. 244 – A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso

público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art.

227, § 2º.”.

No âmbito federal, os referidos dispositivos foram regulamentados pela Lei Federal

nº 10.098, de 19/12/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a

promoção  da  acessibilidade  para  as  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida e dá outras providências. Em seguida, a União editou o Decreto

Federal nº 5.296, de 2/12/2004, que regulamenta as Leis nºs 10.048, de 8/11/2000,

que  dá  prioridade  de  atendimento  às  pessoas  que  especifica,  e  10.098,  de

19/12/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da

acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida

e  dá  outras  providências.  No  âmbito  estadual,  mencione-se  a  Lei  nº  11.666,  de

9/12/94, que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência

física aos edifícios  de uso público,  de acordo com o estabelecido no  art.  227 da

Constituição Federal e no art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual. Vejamos o que

estabelecem o art. 1º e o § 2º do art. 3º da referida lei estadual: 

“Art. 1º - As disposições de ordem técnica constantes nesta lei e as prescrições da

Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre a adequação das edificações e do

mobiliário urbano à pessoa deficiente serão adotadas nos edifícios de uso público

para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física às suas dependências.

(...) 

Art. 3º - (...)

§ 2º - A comunicação visual e sonora deverá apresentar: 

a) sinalização visual em cores contrastantes e dimensões apropriadas para pessoas

com visão subnormal; 

b)  placas indicativas no interior  das edificações para  a  adequada circulação de

portadores de deficiência auditiva; 

c)  sistema  de  alarme,  especialmente  os  de  incêndio  e  de  saída  de  veículos,

simultaneamente sonoro e luminoso; 

d)  fixação,  na entrada dos prédios  públicos totalmente adaptados às exigências
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desta lei, do símbolo internacional de acesso.”.

Como  se  verifica  no  art.  1º  transcrito  acima,  a  lei  já  incorpora,  em  caráter

subsidiário, a regulamentação estabelecida pela ABNT, embora, no que se refere às

comunicações  visual  e  sonora,  o  §  2º  do  art.  3º  estabeleça  normas  específicas.

Confrontando as normas em vigor com a proposição em tela, parece-nos que, como

regra, as pretensões do autor já se encontram atendidas, uma vez que a matéria está

detalhadamente disciplinada pela NBR 9.050, de 2004, da ABNT. Ressalte-se que

não convém fazer referência na legislação estadual à norma específica da ABNT, mas

menção  genérica,  como  faz  o  art.  1º  da  Lei  nº  11.666,  de  9/12/94,  para  que  a

legislação estadual  não fique desatualizada na hipótese da edição de normas  da

ABNT,  com  a  revogação  daquelas  que  se  encontram  em  vigor.  É  possivel,  não

obstante, melhorar a redação do § 2º do art. 3º da referida lei estadual, para afastar o

entendimento de que, em virtude de sua redação, não se aplicariam as normas da

ABNT para as comunicações visuais e sonoras que ampliam a acessibilidade dos

prédios de uso público”.

Feitas essas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final redigido, nos

moldes do apresentado anteriormente, ao qual incorporamos a proposta de emenda

apresentada pela Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social quando da

análise da matéria na legislatura anterior. Isso porque tal emenda buscou promover a

uniformização de conceitos constantes nas legislações federal e estadual, de modo a

resguardar os direitos dos portadores de deficiência.

Para o melhor entendimento da modificação proposta, transcrevemos abaixo trecho

de parecer exarado à época por aquela comissão:

“O direito à acessibilidade é objeto das Leis Federais nºs 10.048 e 10.098, de 2000,

que preveem a adequação de vias e espaços públicos, edifícios, mobiliário urbano e

meios de transporte e de comunicação. O Decreto Federal nº  5.692,  de 2004,  ao

regulamentar  as  leis  mencionadas,  define  pessoa  portadora  de  deficiência  como

aquela  que  possui  limitação  ou  incapacidade  para  o  desempenho  de  atividade,

estabelecendo diferentes categorias de deficiência: física, auditiva, visual, mental e

múltipla.

(...)
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Em que pese ao fato de a Lei nº 11.666 apresentar normas gerais, o “caput” do seu

art.  1º faz referência à pessoa com deficiência física, o que, devido às distinções

expressas no Decreto Federal nº 5.692, pode levar a uma interpretação restritiva de

direito. Por sua vez, a Lei nº 17.785 estabelece expressamente a observância das

normas da ABNT para a adaptação de espaços e bens de uso público e utiliza a

expressão  genérica  “pessoa  portadora  de  deficiência”,  que  abarca  todas  as

categorias de deficiência: física, auditiva, visual, mental e múltipla. Para promover a

correção  conceitual  e  tornar  a  norma  mais  genérica  impõe-se,  portanto,  a

apresentação de emenda ao Substitutivo nº 1”.

Diante,  pois,  das  razões  aduzidas,  ratificamos  o  posicionamento  expressando

anteriormente por esta Comissão.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  se  manifestar  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  662/2011,  anexado  à

proposição.  Sendo assim, ressaltamos que o Substitutivo nº  1 ora apresentado já

inclui a medida contida no projeto anexado.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  199/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentamos. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que estabelece normas para

facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de uso público, de

acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art. 224, § 1º, I,

da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O “caput” do art. 1º e o § 2º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro

de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º – As disposições de ordem técnica constantes nesta lei e as prescrições da

Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre a adequação das edificações e do

mobiliário urbano à pessoa deficiente serão adotadas nos edifícios de uso público

para facilitar o acesso às suas dependências.
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(...)

Art. 3º. (...)

§  2º  -  Além  da  regulamentação  prevista  pela  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas, as comunicações visual e sonora deverão apresentar:”.

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

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique - Bruno Siqueira

- Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 201/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 201/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.528/2009,  “dispõe  sobre  a  instalação de

sanitários nos postos de pedágio das rodovias estaduais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, 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

A  proposição  em  análise  obriga  as  concessionárias  das  rodovias  estaduais

privatizadas  a  disponibilizar  gratuitamente  aos  usuários  instalações  sanitárias  em

todos os postos de pedágio, nos dois sentidos das citadas rodovias. Os referidos

sanitários deverão ser instalados em caráter permanente e adequados à legislação

vigente, sobretudo no que se refere à acessibilidade dos portadores de necessidades

especiais. O art. 2º do projeto estabelece que o órgão estadual de vigilância sanitária

fica  responsável  pela  fiscalização  das  condições  de  higiene  nas  instalações

sanitárias.

O art. 10, inciso IX, da Carta mineira atribui competência material para o Estado

explorar os serviços de transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros. 

É importante ressaltar que projeto com conteúdo idêntico tramitou nesta Casa no
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ano de 2009, oportunidade em que esta Comissão analisou detidamente a matéria no

que tange ao juízo de admissibilidade e apresentou substitutivo. Como não houve

mudanças constitucionais 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. 

Feitas essas considerações, passemos à análise do projeto. 

Quanto  à  competência  para  legislar  sobre  a  matéria,  o  Estado  também  está

autorizado constitucionalmente a fazê-lo. Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal

Federal  –  STF –  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  2.349-7,  do  Espírito

Santo:  “Os  Estados-membros  são  competentes  para  explorar  e  regulamentar  a

prestação de serviços  de  transporte  intermunicipal”.  Aduziu  o  Ministro  Eros  Grau,

relator da mencionada Adin:

“A Constituição de 1988, no que toca à repartição de competências entre os entes

federados,  estabelece  que  compete  aos  Municípios  dispor  sobre  os  assuntos  de

interesse local e aos Estados-membros, em relação às matérias que não lhes foram

vedadas pela Constituição, nem estiverem contidas entre as competências da União

ou dos Municípios.

Não há no texto constitucional previsão expressa em relação à competência para a

exploração de serviço de transporte intermunicipal. A Constituição cuidou apenas de

dispor  sobre  a  competência  para  explorar  os  transportes  terrestres  rodoviário

interestadual e internacional de passageiros – privativa da União, nos termos do art.

21, XII, ‘e’ – e para explorar o transporte coletivo no âmbito local – do Município, de

acordo com o art. 30, V. Daí a conclusão, ante o disposto no art. 25, § 1º, de que a

matéria  é  da  competência  dos  Estados-membros,  como  ressaltado  pelo  Ministro

Nelson Jobim, relator à época do indeferimento da medida cautelar. 

Nessa  ordem  de  ideias,  se  a  prestação  desse  serviço  compete  aos  Estados-

membros, estes detêm competência também para regulamentar essa prestação”. 

No ensinamento de Hely Lopes Meirelles, “de um modo geral pode-se dizer que

cabe à União legislar sobre os assuntos nacionais de trânsito e tráfego, ao Estado-

membro compete regular e prover os aspectos regionais e a circulação intermunicipal

em seu território e ao Município cabe a ordenação do trânsito urbano, que é de seu
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peculiar interesse” (“Direito Municipal”, Ed. Malheiros, 9ª edição, 1997, p. 315). 

Já  Alexandre  de  Moraes  aduz  que,  “não  sendo  de  competência  da  União  os

transportes  intermunicipais,  nem do Município,  pois  não  têm  caráter  de  interesse

local, aquela recai,  inexoravelmente, no vale das competências residuais,  ou seja,

estaduais”  (“Competência  –  Trânsito  e  transporte  intermunicipal”  –  Constituição

Federal, in: “Justitia São Paulo”, 57, out.dez, 1995) . 

Ademais, de acordo com o inciso XXVII do art. 22 da Constituição da República, o

Estado tem competência suplementar em matéria de contrato administrativo, o que

lhe  permite  fixar  exigências  legais,  visando,  entre  outras  coisas,  a  melhorar  a

qualidade dos serviços públicos. 

Não há, tampouco, reserva de iniciativa para a deflagração do processo legislativo,

nos termos do art. 66 da Constituição do Estado. 

Por sua vez, o art. 175 da Constituição da República dispõe:

“Art. 175 – Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime

de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços

públicos”. 

A norma é clara no que toca à prestação dos serviços públicos. Há alternativa:

estes  podem  ser  prestados  diretamente  pela  administração  pública  ou  de  forma

descentralizada, por meio de concessão ou permissão. 

A Lei Federal nº 8.987, de 1995, disciplina o regime de concessão e permissão de

serviços públicos: dispõe que a primeira é realizada por meio de contrato, celebrado

mediante licitação,  na modalidade de concorrência.  Já a segunda é realizada por

delegação, mediante a celebração de contrato de adesão e, neste caso, o contrato

pode ser revogado unilateralmente pelo poder concedente (art. 40 da Lei Federal nº

8.987, de 1995). 

O art. 29 da referida lei obriga o poder concedente, ou seja, o Estado, no caso de

delegação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermuncipal, a regulamentar

o serviço público concedido e a fiscalizar permanentemente a sua prestação. 

O art. 23 da mesma lei dispõe que o modo, a forma, as condições da prestação dos

serviços  públicos  bem  como o  seu  preço  e  os  critérios  e  procedimentos  para  o

reajuste e a revisão das tarifas são cláusulas essenciais dos contratos administrativos
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de concessão de serviços públicos. Já o art. 18 obriga a constar do edital de licitação

a minuta do contrato, que deve conter as referidas cláusulas essenciais. 

Ao  proceder  à  concessão  do  serviço,  deve  o  Estado  estabelecer,  no  edital  de

licitação ou no contrato a ser firmado com o concessionário, obrigações que devem

ser  observadas  na  prestação  do  serviço  público.  Tais  normas,  segundo  o

ensinamento da administrativista Maria Sylvia Zanella di Pietro, devem obedecer ao

princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a garantir  que o

contratado tenha assegurada a percepção de remuneração que lhe permita executar

suas obrigações e manter,  durante toda a execução do contrato, a relação custo-

benefício estabelecida no momento do sua celebração (“Parcerias na Administração

Pública”, São Paulo, Editora Atlas, 4. ed, p. 77). 

É  importante  lembrar  que  o  projeto,  se  aprovado,  incidirá  sobre  os  contratos

administrativos em curso. Quanto à iniciativa parlamentar para apresentar projeto de

lei dispondo sobre contratação administrativa, não há dúvidas de que ela é possível

para futuras contratações. 

Entretanto, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e da Lei Federal nº 8.987,

de  1995,  que  são  normas  gerais  de  incidência  nacional,  a  equação  econômico-

financeira  dos  ajustes  já  firmados  está  protegida  de  qualquer  alteração.  Havendo

ruptura desse equilíbrio, é preciso rever a dita equação. 

Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.733-6 contra lei do Estado do

Espírito  Santo  que  excluía  as  motocicletas  da  relação  de  veículos  sujeitos  ao

pagamento  de  pedágio,  o  Supremo  Tribunal  Federal  considerou  a  norma

inconstitucional, sob o argumento de que a iniciativa parlamentar estava afetando o

equilíbrio  econômico-financeiro  dos  contratos  celebrados  pela  administração,

contrariando,  assim,  o  princípio  da  harmonia  entre  os  Poderes.  Nos  termos  da

decisão,  entendeu-se  que  o  Legislativo  pretendeu,  com  a  edição  da  referida  lei,

substituir  o  Executivo na  gestão  dos contratos  administrativos  celebrados (ADI nº

2.733-6/ES, Relator Ministro Eros Grau, julgamento em 26/10/2005). 

Ressaltamos, em acréscimo ao parecer anteriormente exarado por esta Comissão

sobre o projeto ora desarquivado, que não negligenciamos a decisão tomada pelo

Supremo  Tribunal  Federal  quando  do  julgamento  da  Ação  Direta  de
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Inconstitucionalidade  nº  2.649-6,  publicada  em  8/5/2008,  contra  lei  que  concedia

passe livre às pessoas portadoras de deficiência e comprovadamente carentes no

sistema  de  transporte  coletivo  interestadual.  Nessa  ocasião  o  STF  julgou

constitucional a mencionada lei, que alcançava os contratos em execução. Todavia,

assim o fez em razão da relevância dos valores presentes no caso então analisado.

Com  efeito,  a  gratuidade  da  tarifa  para  pessoas  com  deficiência  contribui  para

concretizar  as  obrigações  assumidas  pelo  Brasil  no  âmbito  internacional,  com  a

ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência,

na forma do art. 5º, § 3º, o que lhe assegura o “status” de emenda constitucional.

Além disso, está em sintonia com os “valores sociais da solidariedade, do bem-estar

e o valor supremo da sociedade fraterna e sem preconceitos”, tal como enfatizado

pelo voto da relatora, Ministra Cármen Lúcia. Com efeito, a Constituição da República

consagra  a  proteção  aos  portadores  de  deficiência  em  inúmeros  dispositivos,

lembrados no voto do Ministro Ricardo Lewandomski, “seja no artigo 23, inciso II, em

que  assegura  aos  entes  federados  a  competência  para  garantir  a  proteção  das

pessoas portadoras de deficiência física, seja no artigo 227, §§ 1º e 2º, que incita o

Estado  a  desenvolver  programas  que  garantam  a  integração  das  portadoras  de

deficiência no seio da sociedade, seja ainda no artigo 244, que exige adaptação dos

logradouros  públicos  e  dos  veículos  de  transporte  coletivo  exatamente  às

necessidades especiais dos portadores de deficiência física”. Em resumo, pode-se

dizer que a medida, no caso, está diretamente ligada às exigências decorrentes da

noção  de  dignidade  da  pessoa  humana  e  à  atual  compreensão  do  princípio  da

igualdade,  o  que  justificaria  a  alteração  dos  contratos  em  curso,  razões  que,  ao

menos numa análise jurídica preliminar, não estão presentes na iniciativa em estudo.

Ressaltamos,  porém,  que  nada  impede  que  essa  avaliação  seja  mais  bem

desenvolvida na sequência pela comissão de mérito. 

Assim,  no  que se refere  ao  projeto  em análise,  compreendemos  que as novas

normas relativas à prestação de serviço público só podem ser dirigidas à formação de

novos contratos e às futuras licitações e os respectivos editais. Não podem, portanto,

ser  aplicadas  na execução de contratos  já  firmados,  sob pena de afronta  ao  ato

jurídico  perfeito.  Por  isso,  entendemos  necessária  a  apresentação  de substitutivo



259
____________________________________________________________________________

para que a lei incida tão somente sobre os futuros contratos. 

Ademais, faz-se necessário observar que o art. 2º do projeto, ao conferir atribuição

a órgão integrante da estrutura do Poder Executivo, afronta a norma prescrita no art.

66, III, da Constituição do Estado, que trata das matérias cuja iniciativa legislativa é

privativa do Governador do Estado. Por isso, essa norma foi suprimida no substitutivo

que apresentamos. 

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do

Projeto de Lei nº 201/2011 na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  instalação  de  sanitários  nos  postos  de  pedágio  das  rodovias

estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  –  A concessionária  da  administração ou exploração  de rodovia  estadual

privatizada  fica  obrigada  a  disponibilizar  gratuitamente  ao  usuário  instalações

sanitárias nos postos de pedágio, nos dois sentidos da rodovia. 

Parágrafo único – Os sanitários de que trata o “caput” deverão ser instalados em

caráter permanente e adequados à legislação vigente, inclusive no que se refere à

acessibilidade dos portadores de necessidades especiais. 

Art. 2º – A obrigação a que se refere o art. 1º constará dos editais de licitação de

delegação  do  serviço  público  de  transporte  coletivo  rodoviário  intermunicipal  de

passageiros.

Art. 3º – O disposto nesta lei não se aplica aos contratos firmados até a data da

publicação desta lei. 

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

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz Henrique -  Bruno Siqueira  -  André

Quintão - Delvito Alves - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 213/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 712/2007, visa à instituição da Política Estadual

de Incentivo à Recuperação de Empresas, denominada Pró-Cooperação, sob gestão

de trabalhadores e dá outras providências.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo emitiu parecer pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 213/2011 tem por objetivo a instituição da Política Estadual de

Incentivo à Recuperação de Empresas, denominada Pró-cooperação, sob a gestão

de trabalhadores. O projeto estabelece as diretrizes da referida política e determina

os  seguintes  instrumentos  para  a consecução de seus  objetivos:  apoio  creditício,

assistência técnica, promoção e comercialização do produto e certificado de origem e

qualidade dos produtos destinados à comercialização. Além disso, prescreve que seja

aplicado ao processo de recuperação de empresas o disposto na Lei nº 15.075, de

5/4/2004, que dispõe sobre a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que o

projeto “não provoca despesas, nem tem vício de competência ou de iniciativa”. No

entanto, apresentou o Sustitutivo nº 1 para fazer algumas correções. Foi alterada a

ementa  e  o  art.  1º  do  projeto  para  adequá-lo  à  competência  legislativa,  pois  a

proposição  estabelece  as  diretrizes  para  a  formulação  da  Política  Estadual  de

Incentivo à Recuperação de Empresas sob a Gestão de Trabalhadores,  mas não

institui  a  política pública específica,  o que seria competência do Poder  Executivo.

Foram feitos ajustes na redação do art.  2º e foi  suprimido o art.  5º,  que, por fixar

prazo para o Poder Executivo regulamentar a lei, ofende o princípio da independência

dos Poderes.

A Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo  informou  que  a
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recuperação de empresas por trabalhadores é uma alternativa para o combate ao

desemprego nas regiões mais  industrializadas e que o número de empresas que

passaram por esse processo aumentou significativamente nos últimos anos no País.

Informou ainda que esses empreendimentos têm se constituído e funcionado sem o

apoio do Estado, salvo raras exceções, sendo a falta de capital a principal limitação

para  o  sucesso  da  recuperação.  Essa  Comissão  entendeu  que  a  proposição

representa  um  importante  avanço,  contribuindo  para  que  as  empresas

autogestionárias tenham mais chances de sobrevivência no cenário atual. Por essa

razão,  opinou  pela  aprovação  do  projeto  em  tela,  nos  moldes  propostos  pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, não há impedimento à aprovação da matéria, pois não gera despesas ao

erário,  nem  fere  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  A  empresa  que  busca  a

recuperação o faz por estar em dificuldades financeiras. Ela esforça-se para honrar

os  compromissos  com  os  fornecedores,  de  forma  a  dar  continuidade  às  suas

atividades, geralmente em prejuízo do pagamento dos tributos. Assim, uma política

pública direcionada ao incentivo à recuperação de empresas em dificuldades evita a

diminuição  de  arrecadação  tributária,  além  de  ser  fundamental  na  luta  contra  o

desemprego. Dessa forma, as medidas propostas têm relevante significado social e

econômico. Por essas razões o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 213/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente -  Duarte Bechir,  relator -  Antônio Júlio  -  Gustavo Perrella  -

Doutor Viana.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 328/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  Projeto  de  Lei  n° 328/2011,
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resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.850/2009, acrescenta artigo à

Lei n° 14.184, de 31/1/2002, que “dispõe sobre o pr ocesso administrativo no âmbito

da administração pública estadual”.

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  estabelecer  prioridade  na  tramitação  de

processo  administrativo  em  que  figure  como  parte  ou  interessado  pessoa  com

necessidade especial ou portadora de doença nele mencionada.

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, e apresentado substitutivo.

Tendo  em  vista  a  inexistência  de  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:

“O projeto  em estudo  pretende  acrescentar  à  lei  que dispõe  sobre  o  processo

administrativo no âmbito da administração pública estadual normas instituindo regime

de tramitação prioritária para os processos administrativos em que figure como parte

ou interessado pessoa com deficiência física ou mental ou portadora de uma das

doenças  enumeradas  em  extenso  rol  taxativo,  como tuberculose  ativa,  esclerose

múltipla,  hanseníase,  cardiopativa  grave,  doença  de  Parkinson,  entre  outras

enfermidades.

O projeto dispõe que a pessoa interessada na obtenção do benefício deve requerê-

lo expressamente, juntando prova de sua condição. O regime de tramitação prioritária

não  cessará  com  a  morte  do  beneficiário,  estendendo-se  em  favor  do  cônjuge

supérstite ou companheiro.

A Lei nº 14.184, de 2002, que o projeto pretende alterar, estabelece normas gerais
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sobre  processo  administrativo  no  âmbito  do  administração  pública  direta,  das

autarquias e das fundações do Estado. Seus preceitos aplicam-se não só ao Poder

Executivo,  mas  também  ao  Legislativo,  ao  Judiciário,  ao  Ministério  Público  e  ao

Tribunal de Contas do Estado.

A proposta  encontra-se  no  rol  de  competência  legiferante  do  Estado.  Não  há,

tampouco,  reserva  de  iniciativa  do  processo  legislativo.  Assim,  numa  análise

preliminar, quanto aos aspectos formais de juridicidade, legalidade e juridicidade, de

competência desta Comissão, podemos afirmar que não há óbice à aprovação da

matéria por esta Casa.

Medida semelhante foi instituída por meio da Lei Federal nº 12.008, de 29/7/2009,

para os procedimentos judiciais, por meio de alteração no Código de Processo Civil, e

para os procedimentos administrativos no âmbito da administração pública federal.

É  curioso  observar  que,  na  proposta  em estudo,  o  rol  de  doenças  graves  que

conferem o benefício ao seu portador é idêntico ao rol previsto na citada lei federal.

Por  outro  lado,  a  proposta  apresentada  nesta  Casa  difere  da  editada  no  âmbito

federal,  já  que  esta  é  mais  abrangente,  uma  vez  que  confere  o  benefício  da

tramitação prioritária  também às pessoas com idade igual  ou superior  a 60 anos.

Esclarecemos que, em vista da autonomia federativa conferida aos Estados, não há

que se falar em simetria compulsória entre a norma estadual e a federal na matéria

sob análise. Isso porque a referida regra federal não possui caráter de norma geral,

tampouco aplicação nacional, sendo, por isso, aplicada apenas nos procedimentos

administrativos no âmbito da administração pública federal.

É  importante  considerar,  entretanto,  que  o  Estatuto  do  Idoso  –  Lei  Federal  nº

10.741, de 1º/10/2003 – assegura à pessoa com idade igual ou superior a 60 anos

atendimento prioritário pelos órgãos públicos. Por isso, entendemos que o benefício

proposto deve ser estendido a essas pessoas.

Finalmente, é importante observar que o projeto, na forma apresentada, determina

seja acrescido artigo à lei vigente, sem tampouco determinar a sua numeração nem o

lugar  onde  o  dispositivo  será  inserido.  Trata-se  de  impropriedade  técnica,  que

pretendemos corrigir  com a apresentação do Substitutivo nº 1. Dessa forma, será

acrescido o art. 8º-A, que passará a integrar o Capítulo II, que trata dos direitos do
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postulante e do destinatário do processo”.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela constitucionalidade,  pela  juridicidade e  pela

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  328/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a 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 os processos em que figure como parte

ou interessado:

I – pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

II – pessoa com deficiência física ou mental;

III – pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna,

hanseníase,  paralisia  irreversível  e  incapacitante,  cardiopatia  grave,  doença  de

Parkinson,  espondiloartrose  anquilosante,  nefropatia  grave,  hepatopatia  grave,

estados  avançados  da  doença  de  Paget  (osteíte  deformante),  contaminação  por

radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida ou outra doença grave, com base

em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída

após o início do processo.

§  1º  –  A pessoa interessada na obtenção do benefício,  juntando prova da sua

condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará

as providências a serem cumpridas.

§ 2º – Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie

o regime de tramitação prioritária.

§ 3º – O regime de tramitação prioritária não cessará com a morte do beneficiado,

estendendo-se  em  favor  do  cônjuge supérstite,  companheiro  ou  companheira  em

união estável.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 355/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “fixa prazo para

que as operadoras de TV a cabo efetuem a interrupção do serviço quando solicitada

pelo usuário”. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  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.

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

O projeto de lei em epígrafe cuida de fixar prazo para que as operadoras de TV a

cabo efetuem a interrupção do serviço quando solicitada pelo usuário. Determina o

prazo  máximo  de  sete  dias,  contados  do  pedido  feito  pelo  cliente,  para  que  a

operadora  suspenda  a  prestação  do  serviço,  não  sendo  permitida  a  cobrança

referente aos dias que excederem tal prazo. O que se pretende com a medida é a

instituição de uma obrigação para as concessionárias dos serviços de TV a cabo,

visando a proteger os usuários de eventuais abusos cometidos por operadoras, que,

mesmo após a solicitação de cancelamento, prolongam a prestação do serviço e, a

pretexto disso, continuam cobrando a mensalidade. O descumprimento do disposto

na lei  sujeita  a  operadora  de  TV a  cabo às  penalidades  previstas  no  Código  de

Defesa do Consumidor. 

De acordo com a  justificação que acompanha o  projeto,  pretende-se  “regular  a

relação de consumo entre as prestadoras dos serviços de TV a cabo e seus usuários,

que vem se tornando desarmônica em virtude da ausência de prazo estabelecido

para  que  aquelas  interrompam  a  prestação  de  serviço  quando  solicitado  pelo
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usuário”.  Ainda conforme a informação prestada na citada justificação,  a  falta,  no

Estado,  “de  um  prazo  para  que  o  serviço  seja  interrompido  vem  acarretando  a

demora  por  parte  das  operadoras  no  desligamento  do  serviço  e  a  conseqüente

cobrança pelo período de atraso”. 

Vale destacar que a proposição em tela foi apreciada na Comissão de Constituição

e Justiça quando do trâmite dos Projetos de Lei nºs 1.768/2004 e 615/2007, tendo

sido  este  último  arquivado  em  virtude  do  término  da  legislatura.  Acolhemos,  na

íntegra, os fundamentos constantes no laborioso parecer formulado na oportunidade,

conforme a seguir transcreve-se:

“A medida, em que pese ao fato de tratar-se do estabelecimento de uma norma de

proteção e defesa dos usuários do serviço de TV a cabo, suscita profunda discussão

jurídica no que toca à competência para legislar sobre o tema, uma vez que a sua

disciplina produz reflexos em duas áreas da ciência jurídica. 

A instituição da obrigação pretendida afeta a relação contratual entre a União – no

caso, o poder concedente dos serviços de telecomunicações – e as concessionárias

do serviço de TV a cabo. Assim sendo, a matéria é regulada conforme prescrito na

Constituição Federal, em seu art. 21, inciso XI, que confere à União a competência

para  explorar  diretamente  ou  mediante  autorização,  concessão  ou  permissão  os

serviços de telecomunicações, entre os quais o serviço de TV a cabo. No mesmo

sentido, determina que lei disporá sobre a organização de tais serviços, a criação de

um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Além disso, o inciso IV do art. 22

confere à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações. Sendo

assim, a legislação federal bem como as regulamentações expedidas pela Agência

Nacional de Telecomunicações – Anatel – e os contratos firmados com as operadoras

é que possuem competência para definir as obrigações das prestadoras do serviço.

No entanto, não é possível afastar a ideia de que se trata de uma norma de proteção

e defesa do consumidor,  uma vez que busca equilibrar  uma relação de consumo

entre os usuários do serviço de TV a cabo e as operadoras. Registre-se que, no

tocante  à  competência  para  legislar  sobre  direito  do  consumidor,  a  Constituição

Federal  prevê  a  competência  concorrente  da  União,  dos  Estados  e  do  Distrito

Federal. Sendo assim, coube à União editar normas gerais sobre o assunto e aos
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Estados suplementar a legislação federal, nos termos do art. 24, inciso VIII e § 2º, da

Constituição da República.

Entendemos que a matéria relaciona-se muito mais a direito do consumidor do que

a  qualquer  outra  área  da  ciência  jurídica.  É  que  aquele  tem  por  objetivo  o

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde

e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade

de vida, bem como a transparência e a harmonia nas relações de consumo. O Código

de Proteção  e  Defesa do Consumidor  (Lei  Federal  nº  8.078,  de  1990)  considera

“consumidor” toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço

como  destinatário  final  e  “serviço”  qualquer  atividade  oferecida  no  mercado  de

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de

crédito  e  securitária,  salvo  as  decorrentes  das  relações  de  caráter  trabalhista.

Ademais,  em  seu  art.  6º,  o  referido  Código  estabelece  os  direitos  básicos  do

consumidor,  entre  os  quais  “a  proteção  contra  práticas  e  cláusulas  abusivas  ou

impostas no fornecimento de produtos e serviços” (inciso IV) e “a adequada e eficaz

prestação dos serviços públicos em geral” (inciso X). 

Ressalte-se que a União, com base em sua competência constitucional para legislar

sobre  telecomunicações,  editou  a  Lei  nº  9.472,  de  1997,  que  dispõe  sobre  a

organização dos serviços de telecomunicações, bem como sobre a criação do órgão

regulador,  a  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  –  Anatel.  Além  disso,  a  Lei

Federal nº 8.977, de 1995, que dispõe sobre o serviço de TV a cabo, estabelece os

objetivos, as definições e as competências para tratar da matéria, as regras sobre a

instalação  e  a  operação  dos  serviços  e  sobre  os  direitos  e  os  deveres  do

concessionário e do usuário, entre outros temas. No que concerne aos direitos dos

usuários, tais leis não tratam a matéria com profundidade, estabelecendo, apenas,

normas técnicas atinentes à prestação dos serviços. Não há, portanto, lei federal que

regulamente prazos e condições para o cancelamento dos serviços. Entendemos que

a falta  dessa previsão se deve justamente ao fato de tal  norma estar  muito mais

ligada ao direito do consumidor do que à disciplina dos serviços de telecomunicações.

Acrescentamos que esta é a conclusão que figura na nota técnica elaborada nesta

Casa pela  consultora  Daniela  Sader  Cabral  Magalhães,  ressaltando,  por  fim,  que
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esse é, também, o entendimento desta Comissão”.

Ressalte-se,  por  fim,  que  outros  Estados  da  Federação,  a  exemplo  do  Rio  de

Janeiro,  propuseram  projeto  de  lei  com  conteúdo  semelhante  ao  do  projeto  em

estudo. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 355/2011.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e  relator  -  André Quintão -  Luiz Henrique -  Delvito

Alves - Bruno Siqueira - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 393/2011

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  223/2007,  “dispõe  sobre  a

instituição  de  concurso  de  prognóstico  destinado  ao  desenvolvimento  da  prática

desportiva, com a participação de clubes desportivos de futebol do Estado e Minas

Gerais e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

comissões competentes para receber parecer,  nos termos do art.  188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação

Inicialmente, cumpre registrar que o projeto em análise foi examinado na legislatura

passada por esta Comissão, ocasião em que recebeu parecer pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade, por razões de ordem constitucional e legal. Por

não  haver  alterações  constitucionais  que  justifiquem  novo  exame da  matéria  no

âmbito de competência desta Comissão, mantivemos o entendimento anterior.

A proposição em epígrafe pretende autorizar o Poder Executivo a instituir concurso

de  prognóstico  destinado  ao  desenvolvimento  da  prática  desportiva,  com  a

participação de clubes desportivos de futebol do Estado. Para tanto, estabelece como

competência da Secretaria de Estado de Fazenda autorizar a instituição do concurso,
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dispõe sobre as regras de participação dos clubes interessados e sobre a divisão e a

destinação  da  receita  proveniente  do  mencionado  concurso,  além  de  definir

competências para a Loteria do Estado de Minas Gerais.

A Lei nº 6.265, de 18/12/73, que dispõe sobre a Loteria do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências, estabelece em seu art. 1º, parágrafo único, que compete à

referida  autarquia  dirigir,  coordenar,  fiscalizar  e  controlar,  no  território  estadual,  a

execução da loteria explorada pelo Estado.

A Lei  Delegada  nº  180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  por  meio  do  seu  art.  192,

estabelece a finalidade e a competência da Loteria do Estado de Minas Gerais –

Lemg –, observada a legislação federal pertinente à matéria.

Em  que  pese  à  intenção  do  legislador,  o  projeto  apresenta  vícios  de  natureza

jurídico-constitucional, pelas razões a seguir.

O caráter autorizativo da proposição deve ser questionado, tendo em vista que a lei

autorizativa deve ter  sede na Constituição Federal,  que é o instrumento próprio a

regular a relação entre os Poderes, ou seja, deve ser emanada do poder constituinte,

sob pena de tornar vulnerável o princípio da separação dos Poderes, um dos pilares

de nosso modelo constitucional. Dessa maneira, todo comando normativo que trata

das relações entre os Poderes constituídos, instituindo condicionamentos para a ação

de  cada  um  deles,  deve  ter  “status”  constitucional,  a  exemplo  da  hipótese

especificada no inciso XX do art. 37 da Carta da República, que exige a autorização

legislativa  para  a  criação  de  subsidiárias  de  empresa  pública  e  sociedade  de

economia mista. Outro exemplo a ser destacado é o disposto no art. 18 da Carta

mineira, que condiciona a aquisição onerosa de bem imóvel, ou a alienação, a prévia

autorização legislativa. Trata-se de um condicionamento imposto à ação do Executivo

no  que  concerne  à  disposição  ou  à  aquisição  dos  bens  imóveis  de  domínio  do

Estado, por isso mesmo fundado em norma de índole constitucional. 

Constatamos  que  a  autorização  para  o  Poder  Executivo  instituir  concurso  de

prognóstico,  conforme  objetiva  o  projeto  em  análise,  não  encontra  lastro  na

distribuição de competências fixada pela Carta Magna em vigor. Assim, projeto de lei

autorizativo dessa natureza necessita de amparo constitucional.

Outrossim, as medidas propostas pelo legislador para o fim postulado no projeto
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apresentam outros vícios de inconstitucionalidade, os quais identificamos a seguir.

No tocante aos jogos lotéricos, o seu disciplinamento se dá pelo Decreto-Lei nº 594,

de 27/5/69, instrumento normativo de observância obrigatória por todos os Estados

membros. A estes é dado, por concessão do governo da União, tão somente planejar,

coordenar,  executar e controlar  o jogo lotérico para a sua exploração, mas lhes é

defesa  a  edição  de  normas  legais  disciplinadoras  da  matéria,  à  semelhança  do

disposto no projeto em tela, que chega a criar uma modalidade nova de jogo.

O serviço de loterias foi instituído pelo Decreto-Lei nº 6.259, de 1944, o qual prevê,

no art. 3º, que a concessão ou exploração lotérica emanará sempre da União, por

autorização direta, quanto a loteria federal, ou mediante decreto de ratificação, quanto

a loteria estadual, sendo que suas normas constituem uma derrogação das normas

de direito  penal  que proíbem o jogo de azar.  O art.  40  do mesmo diploma legal

determina  que  constitui  jogo  de  azar,  passível  de  repressão  penal,  a  loteria  de

qualquer espécie não autorizada ou ratificada expressamente pela União. O Decreto-

Lei nº 204, de 1967, que altera o referido decreto-lei, ratifica a determinação prevista

nesse diploma legal de que a exploração de loteria constitui derrogação das normas

de  direito  penal.  Assim,  os  jogos  de  azar  não  passíveis  de  repressão penal  são

aqueles expressamente autorizados pela União e explorados pelas loterias federal e

estaduais.  Como a  permissão para  a  exploração de jogos  de  azar  constitui  uma

derrogação das normas de direito penal, tudo o que com ela se relacione deve ter

uma interpretação restrita, nunca ampla.

Ressalte-se que o Decreto nº 66.118, de 26/1/70, que regulamenta o disposto no

supracitado Decreto-Lei nº 594, de 1969, em seu art. 1º, estabelece que os concursos

de  prognósticos  sobre  os  resultados  de  competições  esportivas,  nacionais  ou

internacionais  constituem  serviço  público  exclusivo  da  União.  A  referida  norma

conceitua, no § 1º do mencionado art. 1º, o termo “concurso” como o conjunto de

prognósticos sobre o resultado de uma série de competições esportivas, nacionais ou

internacionais,  em  número  não  inferior  a  13,  com  realização  prevista  para  data

prefixada, na forma da Norma Geral dos Concursos. 

É  da  competência  privativa  da  União  legislar  sobre  direito  penal,  conforme  o

disposto no art. 22, I, da Constituição da República. A propósito, verifica-se que a Lei
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de Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688, de 1941 – tipifica, no art. 50, como

contravenção estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao

público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele. A referida lei conceitua jogo

de  azar  como  aquele  em  que  o  ganho  e  a  perda  dependem,  exclusiva  ou

principalmente, do fator sorte. O art. 51 do mesmo diploma dispõe ser contravenção

“promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal” e conceitua, no § 2º, loteria

como “toda ocupação que, mediante a distribuição de bilhetes, listas, cupões, vales,

sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio

em dinheiro ou em bens de outra natureza”. Estabelece, ainda, o art. 51, no § 3º, que

não  estão  compreendidos  na  definição  do  parágrafo  anterior  os  sorteios  não

autorizados na legislação especial. 

Por derradeiro, ressaltamos que o Supremo Tribunal Federal aprovou em sessão

plenária de 30/5/2007 a Súmula Vinculante nº 2, com o seguinte teor:

“É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre

sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias”.

De  todo  o  exposto,  verifica-se  que  a  proposição  em  análise  padece  de

inconstitucionalidade formal, por invadir competência constitucionalmente reservada à

União para legislar sobre a matéria.

Conclusão

Concluímos, portanto, pela antijuridicidade,  inconstitucionalidade e ilegalidade do

Projeto de Lei nº 393/2011.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - Delvito Alves - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 493/2011

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 50/2007, altera a Lei n° 12.666, de 4/1/97,

que dispõe sobre a Política de Amparo ao Idoso e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

O projeto de lei em exame pretende alterar a Lei n° 12.666, de 4/11/97, que dispõe

sobre a Política de Amparo ao Idoso.  O autor,  na sua justificação,  afirma que tal

medida  tem  por  objetivo  oferecer  ao  idoso  a  oportunidade  de  ingressar  nas

universidades públicas estaduais sem prestar vestibular, bem como possibilitar-lhe a

integração social e a valorização pessoal.

Em  primeiro  lugar,  cumpre  destacar  que  a  matéria  foi  objeto  de  análise  na

legislatura anterior, caso em que obteve parecer pela juridicidade, constitucionalidade

e  legalidade.  Não  obstante,  ao  refletir  novamente  sobre  a  matéria,  vislumbramos

outros aspectos de natureza jurídica que precisam ser mencionados.

A Constituição Federal, em seu art. 207, estabelece que “as universidades gozam

de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e

obedecerão ao princípio  de indissociabilidade entre ensino,  pesquisa  e extensão”.

Assim, a elaboração ou a alteração de norma que tem como objeto o estabelecimento

de  regras  para  o  funcionamento  de  universidades  deve  observar  o  dispositivo

mencionado, reafirmado pelo art. 199 da Constituição Estadual.

Ao  especificar  as  ações  que  devem  ser  adotadas  obrigatoriamente  pelas

universidades, o legislador acaba por invadir a âmbito da autonomia didático-científica

dessas instituições, violando o dispositivo constitucional. Além disso, a mudança, na

forma pretendida, é inócua, já que o seu conteúdo encontra amparo na legislação

federal e estadual.

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em algumas

oportunidades  sobre  a  autonomia  das  universidades.  Na  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade n° 2086, que tratava, entre o utros assuntos, da edição de lei de

iniciativa parlamentar para fixar regras sobre a organização e o funcionamento de

escolas e universidades, a referida Corte decidiu que:
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“(...) No que toca à Administração Pública estadual, o diploma impugnado padece

de vício formal, uma vez que proposto por membro da Assembleia Legislativa gaúcha,

não observando a iniciativa privativa do Chefe do Executivo, corolário do princípio da

separação de poderes. Já, ao estabelecer diretrizes para as entidades de ensino de

primeiro e segundo graus, a lei atacada revela-se contrária ao poder de disposição do

Governador do Estado, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento de

órgãos  administrativos,  no  caso  das  escolas  públicas;  bem  como,  no  caso  das

particulares, invade competência legislativa privativa da União. Por fim, em relação às

universidades, a Lei estadual n.º 11.830/2002 viola a autonomia constitucionalmente

garantida a tais organismos educacionais. Ação julgada procedente.”.

No âmbito federal, a Lei n° 10.741, de 1°/10/2003 –  Estatuto do Idoso –, em seu art.

3°, prevê a garantia de prioridade, que compreende a preferência na formulação e na

execução de políticas sociais públicas específicas. O art. 21 estabelece que o poder

público “criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos,

metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados”. Por

sua vez, o art. 23 dispõe 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”.

O Estatuto do Idoso prevê ainda no art. 25, que “o poder público apoiará a criação

de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e

periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura,

considerada a natural redução da capacidade visual”.

Por sua vez, a Lei Federal n° 9.394, de 20/12/96 – Lei de Diretrizes e Bases da

Educação –, em seu art. 44, IV, estabelece que a educação superior abrange cursos

e  programas  de  “extensão,  abertos  a  candidatos  que  atendam  aos  requisitos

estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino”.

Como se observa, a lei federal, atendendo ao comando constitucional, conferiu às

instituições de ensino superior a prerrogativa de estabelecer os cursos de extensão,

bem como os requisitos para a sua frequência. Tal previsão legal impede o acréscimo

do item “1” na alínea “d”, na forma proposta pelo projeto.
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Quanto ao item “3” da alínea “d” do art. 5°, visa g arantir cotas para os idosos em

disciplinas regulares dos cursos de graduação, deixando a cargo das universidades a

indicação  das  disciplinas,  do  número  de  vagas  e  dos  critérios  de  apuração  do

aproveitamento dos interessados. Em relação ao tema, o art. 50 da Lei n° 9.394, de

1996,  dispõe que “as  instituições de educação superior,  quando da ocorrência de

vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que

demonstrarem  capacidade de cursá-las  com  proveito,  mediante  processo seletivo

prévio”. O art. 53, IV, por sua vez, estabelece que, no exercício da sua autonomia, às

universidades  compete  fixar  o  número  de  vagas  de  acordo  com  a  capacidade

institucional e as exigências do seu meio.

Além  disso,  deve-se  destacar  um  fato  que  não  pode  deixar  de  ser  levado em

consideração, já que a edição ou a alteração de qualquer veículo normativo deve ser

dotada de razoabilidade, princípio decorrente da legalidade.

É notória a insuficiência de vagas nas instituições de ensino superior públicas para

o atendimento da população de 17 a 24 anos, público preferencial para formação

superior e preparação para o mercado de trabalho. Levando em conta esse fato e a

legislação federal  mencionada  nesse  parecer,  não  seria  razoável  a  instituição  de

vagas para idosos, exceto em cursos de extensão abertos à comunidade.

O mesmo raciocínio  deve  ser  aplicado à  flexibilização dos  processos  seletivos,

previsto no item 2 da alínea “d” do inciso III, pois trata-se de acesso às vagas nos

cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior públicas.

No  intuito  de  aperfeiçoar  o  projeto  de  lei  em  análise,  adequando-o  à  técnica

legislativa e observando os limites constitucionais e legais vigentes, tendo em vista os

óbices  para  a  sua  tramitação  na  forma  apresentada,  apresentamos,  ao  final  do

parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 493/2011 na forma do Substitut ivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a Política

Estadual de Amparo ao Idoso e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A alínea “d” do inciso III do art. 5° da Lei n° 12.666, de 4 de novembro de

1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° – (...)

III – (...)

d) apoiar a criação de cursos nas universidades públicas estaduais, bem como a

abertura de vagas em disciplinas regulares nos cursos de graduação, destinados ao

público idoso;”.

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

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente -  Rosângela Reis, relatora -  Luiz Henrique -  André

Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 530/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  dos Deputados Neilando Pimenta e Fred Costa,  o Projeto de Lei  nº

530/2011, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.767/2005, “institui a

Política Estadual de Incentivo à Cadeia Produtiva de Biodiesel como alternativa de

combustível renovável no Estado de Minas Gerais”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/3/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188 do Regimento Interno, emitir parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria. 

Fundamentação

O projeto  sob  comento  institui  a  política  do  biodiesel  no  Estado,  considerando

biodiesel o biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a

combustão interna ou para outro tipo de geração de energia, que possa substituir

parcial  ou  totalmente  combustíveis  de  origem  fóssil.  Em  seu  art.  2º,  define  os

objetivos da citada política, quais sejam, diminuir a emissão de gases poluentes na
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atmosfera;  gerar  oportunidades  de  trabalho  e  renda;  potencializar  o  uso  de

combustíveis renováveis no Estado; tornar o Estado um polo de difusão e pesquisa

sobre  combustíveis  renováveis.  E  ainda,  em  seu  art.  3º,  faculta  ao  Estado,  na

proporção adequada ao propósito do projeto de lei em análise e dentro das condições

de produção de biodiesel, promover a utilização de óleo combustível misturado ao

biodiesel  em  veículos  de  sua  frota,  e  sob  sua  concessão,  na  forma  a  ser

regulamentada pelo Poder Executivo. Por fim, em seu art. 5º, estabelece que, a partir

de  julho  de  2008,  será  obrigatória  a  mistura  de  6% de  biodiesel  ao  óleo  diesel

consumido  pela  frota  de  transporte  de  carga  e  de  passageiros  gerenciada  pelo

governo do Estado ou sob efeito de sua concessão, passando esse percentual para

10% a partir de junho de 2013.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,  conforme o

disposto no inciso VI do art. 24 da Carta da República, segundo o qual compete à

União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais e proteção do meio

ambiente. Além disso, aos Estados são reservadas as competências que não lhes

são vedadas, conforme o disposto no § 1º do art. 25 da Constituição Federal.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,  nada há que

impeça  esta  Casa  Legislativa  de  fazê-lo,  porquanto  inexiste  norma  constitucional

instituidora de reserva de iniciativa em relação à matéria objeto da proposição.

No entanto, ao analisarmos o texto da Lei Estadual nº 15.976, de 13/1/2006, que

institui a política estadual de apoio à produção e à utilização do biodiesel e de óleos

vegetais, verificamos que as principais medidas e diretrizes previstas no projeto sob

comento já foram estabelecidas pela citada lei.

Assim  sendo,  tendo  em  vista  a  relevância  da  matéria,  apresentamos,  em

observância à consolidação das normas jurídicas, substitutivo ao final deste parecer,

o qual acrescenta à Lei nº 15.976, de 2006, o conteúdo essencial do projeto. 

Por  fim,  cabe-nos  esclarecer  que,  em  obediência  ao  Regimento  Interno,  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. 
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 530/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta incisos ao art. 2º da Lei nº 15.976, de 13 de janeiro de 2006, que dispõe

sobre a política estadual de apoio à produção e à utilização do biodiesel e de óleos

vegetais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 15.976, de 13 de janeiro de 2006, fica acrescido dos

seguintes incisos : 

“Art. 2º - (...)

V – diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera;

VI – gerar emprego e renda;

VII – incentivar a criação de um polo de pesquisa sobre combustíveis renováveis.”.

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

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - Bruno Siqueira - André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 672/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em tela, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 643/2007,

requerido pelo Deputado Rogério Correia, “determina a realização do zoneamento

agroecológico  no  Estado  e  condiciona  as  determinações  e  compensações  desse

ecozoneamento”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para

receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento

Interno.

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.



278
____________________________________________________________________________

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 e concluiu

pela sua inconstitucionalidade. 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 epígrafe obriga  o  Estado a  realizar  zoneamento  agroecológico  e

condiciona o plantio  industrial  de eucalipto às  determinações e às  compensações

estabelecidas nesse ecozoneamento.

Para justificar a medida, o autor, que buscou inspiração na lei capixaba que proíbe

o plantio indiscriminado de eucalipto – Lei nº 6.780, de 2001 –, salienta a necessidade

de se regulamentar a monocultura dessa espécie vegetal em território mineiro, de

modo  que  possa  vir  a  ser  uma  atividade  social,  econômica  e  ambientalmente

sustentável.

Nesse sentido, o art. 1º do projeto trata do conteúdo do zoneamento agroecológico,

focando  basicamente  a  cultura  do  eucalipto,  com  a  imposição  de  restrições,

obrigação de fazer e medidas compensatórias para sua exploração econômica. 

Já  o  art.  2º  alberga o  princípio  da  publicidade  dos  resultados  do  mapeamento

agroecológico. 

O  art.  3º,  por  sua  vez,  suspende  o  plantio  dessa  espécie  vegetal  destinado  à

produção de celulose e  de  carvão vegetal  até  a  conclusão e  o  cumprimento das

determinações do mencionado zoneamento. 

Por seu turno, o art. 4º fixa percentuais para a plantação do eucalipto, segundo a

extensão da área total do imóvel. 

Registre-se,  desde  já,  a  inexistência  de  sanção  no  projeto  para  o  caso  de

descumprimento da lei, o que constitui falha estrutural na produção da norma. 

Assinale-se,  também, que o  art.  19,  III,  da  Lei  Federal  nº  8.171,  de  1991,  que

dispõe  sobre  a  política  agrícola,  determina  ao  poder  público  a  realização  de

zoneamento agroecológico, nos três níveis de governo.

Como dissemos, trata-se de proposição inspirada na Lei  nº  6.780,  de 2001,  do
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Estado do Espírito Santo, cuja eficácia foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal –

STF – na Adin nº 2.623, nos seguintes termos:

“Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual. Proibição de plantio de

eucalipto para fins de produção de celulose. Discriminação. Impossibilidade. Afronta

aos  postulados  da isonomia  e da  razoabilidade.  Direito  de  propriedade.  Tema de

direito civil. Competência privativa da União.

1. Vedação de plantio de eucalipto no Estado do Espírito Santo, exclusivamente

quando  destinado  à  produção  de  celulose.  Ausência  de  intenção  de  controle

ambiental. Discriminação entre os produtores rurais apenas em face da destinação

final do produto da cultura, sem qualquer razão de ordem lógica para tanto. Afronta ao

princípio da isonomia. 

2.  Direito  de  propriedade.  Garantia  constitucional.  Restrição  sem  justo  motivo.

Desvirtuamento dos reais objetivos da função legislativa. Caracterizada a violação ao

postulado da proporcionalidade. Norma que regula direito de propriedade. Direito civil.

Competência  privativa  da  União  para  legislar  sobre  o  tema  (CF,  artigo  22,  I).

Precedentes. Presença dos requisitos do ‘fumus boni iuris’ e do ‘periculum in mora’.

Pedido cautelar deferido”.

Guardadas as devidas proporções, tal  entendimento cabe no projeto em exame,

como adiante demonstraremos.

A  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária  –  Embrapa  –  conceitua

zoneamento agroecológico da seguinte forma:

“O Zoneamento Agroecológico é um produto resultante do estudo integrado dos

recursos naturais, que apresenta as áreas com potencialidades e limitações quanto

ao uso do solo para a agricultura, pecuária, silvicultura, extrativismo, conservação e

preservação ambiental, a partir da elaboração de mapas de solo, de aptidão agrícola,

susceptibilidade à  erosão e  sensibilidades  às  práticas  agrícolas  e  potencialidades

sociais”.

Vê-se, pois, que o zoneamento agroecológico é um documento técnico, elaborado

por equipe multidisciplinar, cuja finalidade é fazer o diagnóstico de determinada área

para conhecer as suas potencialidades e limitações econômicas e ambientais, a partir

da  elaboração  de diversos  mapas,  como o  de  solo,  o  de  aptidão  agrícola,  o  de
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cobertura vegetal, o de uso da terra e o de sustentabilidade à erosão.

É por meio desse estudo que se pode estabelecer o planejamento adequado do uso

do solo para fins de atividades agropecuárias, levando-se em consideração vários

fatores, como o relevo,  o clima, a vegetação,  os agentes causadores da poluição

ambiental e as atividades compatíveis com a região, em face da fragilidade ecológica.

Nesse contexto, o projeto em exame é incompatível com o princípio constitucional

da razoabilidade, ao estabelecer como pressuposto o presumível impacto ambiental

negativo  dessa  mirtácea,  sem  base  em  estudo  científico.  Mostra-se  ainda

incompatível  com  o  mencionado  princípio  quando,  a  despeito  de  determinar  ao

Estado a obrigação de realizar o zoneamento agroecológico, impõe limites ao estudo,

por meio de regras de aproveitamento de solo para cultivo do eucalipto.

Quanto à restrição imposta ao plantio destinado à produção de celulose e carvão,

observamos que tal medida produz profundos impactos na economia mineira para a

silvicultura voltada para a indústria  metalúrgica de ferro-gusa, que utiliza o carvão

originário de florestas de produção, por expressa determinação da Lei nº 14.309, de

2002. Da mesma forma, para os produtores rurais de eucalipto destinado à indústria

de celulose, submetidos também às normas da mencionada lei. Como se observa,

nesses casos, a medida atinge, de forma direta, tais silvicultores e, de forma indireta,

outros  segmentos  econômicos.  Trata-se  de  limitação  que  viola  o  princípio  da

isonomia, tendo em vista que estabelece tratamento desigual entre silvicultores que

exploram  comercialmente  o  eucalipto.  Com  efeito,  veda  a  plantação  para

determinados fins, em detrimento de outros.

Na  Adin  nº  2.623,  um  dos  principais  fundamentos  jurídicos  para  suspender  a

eficácia da citada lei capixaba foi baseado no princípio da razoabilidade. Para o STF,

citando o constitucionalista Alexandre de Moraes, “a desigualdade na lei se produz

quando  a  norma  distingue  de  forma  não  razoável  ou  arbitrária  um  tratamento

específico  a  pessoas  diversas”,  quando  ausente  “uma  razoável  relação  de

proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em

conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente protegidos”. 

Registre-se que, na Adin nº 526-1, a mais alta Corte de Justiça decidiu que “se a

ofensa  à  isonomia  consiste,  no  texto  da  norma  questionada,  na  imposição  de
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restrição a alguém, que não se estenda aos que se encontram em posição idêntica, a

situação de desigualdade se resolve sem perplexidades pela declaração da invalidez

ou constrição discriminatória”. No caso em exame, a discriminação ocorre para os

que se dedicam à silvicultura voltada para a produção de celulose e carvão.

Portanto, o projeto inverte a ordem natural das coisas, ao estabelecer a vedação ou

o condicionamento  do  plantio  dessa espécie  vegetal  sem os necessários  estudos

técnicos  que  indiquem  os  meios  e  as  formas  adequados  de  manejo  do  solo

ambientalmente sustentável para a exploração industrial ou comercial do eucalipto.”

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 672/2011.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - André Quintão (voto contrário). 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 798/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em análise, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 295/2007, institui a Ouvidoria de Licitação.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária. 

Cabe  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação

A proposição em exame cria a Ouvidoria da Licitação, órgão dotado de autonomia

administrativa e financeira, incumbido de auxiliar o Poder Executivo na fiscalização do

cumprimento da legislação de licitação pública. 

O projeto estabelece, em seu art. 2º, as atribuições da Ouvidoria, entre as quais se

destacam as competências para apurar fatos e omissões de órgãos, entidades ou
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agentes públicos que impliquem o exercício ilegítimo, imoral ou ineficiente de funções

relacionadas com processos licitatórios;  para representar  aos órgãos  competentes

para a instauração de processo de responsabilidade pelos atos, pelos fatos e pelas

omissões  apurados;  bem  como  para  recomendar  ao  Governador  do  Estado,  a

Secretário  de  Estado  e  a  dirigente  de  entidades  da  administração  indireta  a

suspensão, a anulação ou a revogação de processo licitatório. 

De acordo com o projeto, o Ouvidor será indicado em lista tríplice elaborada pela

Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  pelo  Ministério  Público  Estadual  e  pela

Procuradoria-Geral  do  Estado  e  nomeado  pelo  Governador  do  Estado  para  um

mandato  de  dois  anos,  permitida  uma  recondução,  e  terá  sua  remuneração

equivalente à de Secretário Adjunto de Estado.

O projeto prevê ainda que a Ouvidoria será assessorada por oito especialistas nas

áreas de administração pública, economia, contabilidade e direito público, recrutados

pelo Ouvidor, sem ônus para Ouvidoria, entre agentes públicos detentores de cargos,

emprego ou função das administrações direta e indireta, que deverão ainda ceder os

demais servidores para a Ouvidoria. 

Não se pode deixar  de ressaltar  a nobre intenção do legislador  de aprimorar o

controle  sobre  o  cumprimento,  pelos  órgãos  e  pelas  entidades  estaduais,  da

legislação que trata do procedimento licitatório. Já tramitaram neste Parlamento em

outras legislaturas, projetos de lei de igual teor, a exemplo dos Projetos de Lei nºs

295/2007,  140/2003  e  1.114/2000.  Seguindo  a  linha  de  argumentação  que  deu

embasamento ao parecer exarado na legislatura passada, podemos afirmar que a

medida  consignada  na  proposição  em  análise  contraria  o  ordenamento  jurídico

vigente, padecendo de vício formal e material de inconstitucionalidade. 

O art. 90, inciso XIV, da Constituição Estadual prevê que compete privativamente ao

Governador do Estado dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do

Poder Executivo. A despeito disso, o projeto, ao instituir a Ouvidoria, pretende criar,

na  estrutura  do  Poder  Executivo,  um  órgão  com  competências  e  atribuições

preestabelecidas,  ferindo  frontalmente  o  princípio  da  separação  de  Poderes,

insculpido no art. 2º da Constituição Federal.

O projeto viola, ainda, regras expressas das Constituições Federal e da Estadual
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que cuidam de estabelecer as iniciativas para a deflagração do processo legislativo.

Nos  termos  do  art.  66,  III,  “b”  e  “e”,  da  Constituição  do  Estado,  compete

privativamente ao Governador do Estado a iniciativa de lei que verse sobre a criação

de cargo da administração direta e a fixação da respectiva remuneração, bem como

sobre a estruturação de secretaria de Estado e órgão autônomo na esfera daquele

Poder.

Vale ainda ressaltar o ensinamento do ilustre doutrinador Marcelo Caetano sobre a

matéria, o qual adverte: “Um projeto resultante de vício de iniciativa inconstitucional

sofre de um pecado original, que a sanção não tem a virtude de apagar, até porque, a

par  das razões jurídicas, militam os fortes motivos políticos  que determinassem a

exclusividade  da  iniciativa  presidencial,  cujo  afastamento  poderia  conduzir  a

situações de intolerável pressão sobre o Executivo” (“Direito Constitucional”. 2a.ed.,

Rio de Janeiro: Forense, 1987, 2v.). 

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 798/2011.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno Siqueira -  Luiz  Henrique -  André

Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 818/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gillberto Abramo, o projeto de lei  em epígrafe, fruto do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  72/2007  “estabelece  condições  para  as

instituições particulares de ensino fundamental, médio e superior do Estado de Minas

Gerais”. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e

Informática, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão, para ser apreciado quanto à sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
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o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em estudo visa a assegurar aos alunos inadimplentes dos três

níveis de ensino o direito de participar das cerimônias de formatura e de receber o

certificado  de conclusão do curso.  Estabelece,  ainda,  que os  pais  de  alunos  em

débito ou quem de direito assumirão compromisso de fazer um acordo com a direção

das instituições para quitação da dívida em atraso. 

Vale ressaltar que tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº 72/2007, com os mesmos

objetivos do projeto em análise, arquivado em face do término da legislatura. Parece-

nos correto o entendimento expresso pela Comissão naquela oportunidade,  razão

pela  qual  o  adotamos.  Reproduzimos,  em  síntese,  os  fundamentos  contidos  no

referido  parecer.  Antes,  porém, ressaltamos  que,  no  âmbito  federal,  a  matéria se

encontra disciplinada no art. 6º da Lei nº 9.870, de 23/11/99, modificada pela Medida

Provisória nº 2.176-24/2001, nos seguintes termos: 

“Art.  6o -  São  proibidas  a  suspensão  de  provas  escolares,  a  retenção  de

documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas

por  motivo  de  inadimplemento,  sujeitando-se  o  contratante,  no  que  couber,  às

sanções  legais  e  administrativas,  compatíveis  com  o  Código  de  Defesa  do

Consumidor,  e  com  os  arts.  177  e  1.092  do  Código  Civil  Brasileiro,  caso  a

inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1o - O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final

do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição

adotar  o  regime  didático  semestral.  (Incluído  pela  Medida  Provisória  nº  2.173-24,

23/8/2001)

§  2o -  Os  estabelecimentos  de  ensino  fundamental,  médio  e  superior  deverão

expedir,  a  qualquer  tempo,  os  documentos  de  transferência  de  seus  alunos,

independentemente de sua adimplência ou da adoção de procedimentos legais de

cobranças judiciais”. (Renumerado pela Medida Provisória nº 2.173-24, 23.8.2001.)

Nos termos do parecer antes exarado, pontuamos que “essa norma se encontra na

interseção  de  várias  matérias  classificadas  como  de  competência  concorrente,

estabelecidas  no  art.  24  da  Constituição  da  República.  Com  efeito,  trata-se  de
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conteúdo que versa tanto sobre direito econômico (inciso I), quanto sobre relação de

consumo (inciso V), bem como sobre educação (inciso IX). A Lei Federal nº 9.394, de

1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –,

separa os educandários entre os sistemas federal, estaduais e municipais de ensino. 

Posto isso, deve-se reconhecer que os dispositivos transcritos são normas gerais,

nos termos do § 1º do art. 24 da Constituição da República, podendo os Estados

suplementá-las, podendo, com base na LDB, o Estado dispor sobre o seu sistema de

ensino, não podendo criar direitos e obrigações para instituições e estudantes dos

demais sistemas. 

Assim, pode a legislação estadual ampliar a proibição de vedações impostas por

instituições de ensino aos alunos inadimplentes, bem como esclarecer o significado

da expressão “penalidades pedagógicas”. Neste sentido, é possível argumentar que

as cerimônias de formatura têm um significado relacionado com a formação superior

do  aluno,  razão pela  qual  não pode a instituição de ensino utilizar-se disso para

pressioná-lo a pagar seu débito. 

O parágrafo único do art. 1º da proposição contém impropriedade, porque impõe

aos estudantes ou a seus pais o compromisso de praticar um ato que é, por natureza,

bilateral, razão pela qual o dispositivo merece ser aperfeiçoado”.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  818/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentamos a seguir. 

SUBSTITUTIVO Nº 1 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Dispõe  sobre  a  relação  entre  a  instituição  do  sistema  estadual  de  ensino  e  o

estudante inadimplente. 

Art.  1º  –  Nas instituições de ensino integrantes  do sistema estadual  de ensino,

ficam  assegurados  ao  estudante  inadimplente  o  recebimento  do  diploma  de

conclusão  do  curso  e  dos  demais  documentos  escolares  e  a  participação  nas

cerimônias de formatura. 

Parágrafo  único  –  Para  o  recebimento  do  diploma  de  conclusão  do  curso,  o



286
____________________________________________________________________________

estudante inadimplente ou seu responsável deverá apresentar à instituição de ensino

proposta sobre a forma de quitação do débito. 

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

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 519/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Barão de Cocais.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em observância ao § 1º desse

dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 519/2011, na forma aprovada em Plenário, 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. 

Com o propósito de proteger o interesse público, o parágrafo único do art. 1º do

projeto estabelece que o imóvel se destina a abrigar projetos esportivos e sociais em

benefício da população local. Ademais, o art. 2º da proposição determina que o bem

reverterá  ao  patrimônio  do  doador  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da

lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos
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orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal. 

Cumpre-nos ratificar o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em

análise se encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria,

não  representa  despesas  para  o  erário  nem  acarreta  repercussão  na  Lei

Orçamentária. 

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 519/2011, no 2º

turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Duarte Bechir, relator - Antônio Júlio - Doutor Viana.

PROJETO DE LEI Nº 519/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barão de Cocais 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 Barão de Cocais

o imóvel com área de 3.000m² (três mil metros quadrados), 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. 

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a abrigar projetos

esportivos e sociais públicos. 

Art. 2º – O imóvel de que trata o art. 1º 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 no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 601/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – a
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fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de Morro do Pilar.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a este

órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em observância ao § 1º desse

dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 601/2011, na forma aprovada em Plenário, tem como finalidade

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  à  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros –

Unimontes – o imóvel constituído pela área de 3.500m², a ser desmembrado de área

com 14.950m², situado no Município de Salinas, para a construção de câmpus da

Unimontes,  beneficiando  a  população  daquela  região,  em  especial  o  segmento

estudantil. 

Com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º do projeto estabelece que

o bem reverterá ao patrimônio do doador, se, findo o prazo de 20 anos contados da

lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal. 

Cumpre-nos ratificar o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em

análise se encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria,

não  representa  despesas  para  o  erário  nem  acarreta  repercussão  na  Lei

Orçamentária. 

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 601/2011, no 2º

turno, na forma do vencido.
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Sala das Comissões, 4 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - Antônio Júlio - Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 601/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade Estadual de Montes Claros –

Unimontes – o imóvel que especifica. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade Estadual  de

Montes Claros – Unimontes – o imóvel constituído pela área de 3.500m² (três mil e

quinhentos  metros  quadrados),  conforme  descrição  no  Anexo  desta  lei,  a  ser

desmembrado de área com 14.950m² (quatorze mil novecentos e cinquenta metros

quadrados), situado no Município de Salinas, registrado sob o nº 16.598, a fls. 57/58

do Livro 3-T, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Salinas. 

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

construção de câmpus da Unimontes. 

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

o prazo de 20 anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

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

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

ANEXO

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2011)

A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: pela frente, mede 127,70m

(cento e vinte e sete vírgula setenta metros),  confrontando com a Rua Duque de

Caxias; do lado direito, mede 24,76m (vinte e quatro vírgula setenta e seis metros),

confrontando com a Rua Ouro Preto; do lado esquerdo, mede 30,00m (trinta metros),

confrontando  com  a  Rua  Oscar  Martins  Gandra;  e  pelos  fundos,  mede  128,07m

(cento e vinte e oito vírgula zero sete metros), confrontando com o remanescente do

terreno  do Estado,  perfazendo  uma área  total  de  3.500m² (três  mil  e  quinhentos

metros quadrados).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 821/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Ponte Nova o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em observância ao § 1º desse

dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  821/2011,  na forma aprovada em Plenário,  tem por escopo

autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –

DER-MG – a doar ao Município de Ponte Nova imóvel com área de 25.500m², situado

nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o referido imóvel será

utilizado para regularização fundiária, em benefício das famílias que ocupam o local. 

Como garantia do negócio jurídico que se pretende realizar,  o art.  2º do projeto

prevê a reversão do bem 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. 

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal. 

Diante dessas constatações, cumpre-nos reafirmar que o projeto de lei em análise

se encontra  de  acordo com os preceitos  legais  que tratam sobre  a matéria,  não

representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária. 

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 821/2011, no 2º
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turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Duarte Bechir - Doutor Viana.

PROJETO DE LEI Nº 821/2011

(Redação do Vencido)

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. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  1/2011,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  que  dá  a

denominação  à  Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  localizada  no

Município de Novo Oriente de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1/2011

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Novo Oriente de
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Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  denominada  Escola  Estadual  Adolfo  Teixeira  de  Souza  a  escola

estadual de ensino fundamental e médio situada na Rua Londrina, nº 200, Povoado

de Americaninha, no Município de Novo Oriente de Minas.

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

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  2/2011,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  que  dá

denominação de Centro Estadual de Educação Continuada – Cesec – Afonso Arinos,

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

Cesec – de ensino fundamental e médio, do Município de Arinos, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2/2011 

Dá denominação ao Centro Estadual de Educação Continuada – Cesec – de ensino

fundamental e médio localizado no Município de Arinos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

fundamental e médio situado na Rua Francisco Pereira, nº 2.334, no Município de

Arinos, fica denominado Centro Estadual de Educação Continuada – Cesec – Afonso

Arinos.

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

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  3/2011,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  que  dá  a

denominação de Escola Estadual Professora Antônia Bernardo Rodrigues à Escola

Estadual de Ensino Fundamental, no Município de Carlos Chagas, 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 3/2011 

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município

de Carlos Chagas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada Escola Estadual Professora Antônia Bernardo Rodrigues

a escola estadual de ensino fundamental situada na Rua Vereador José dos Santos

Franco, nº 310, Centro, no Município de Carlos Chagas.

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

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 46/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 46/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  Amor  ao  Próximo  Inclusão  Digital,  com  sede  no

Município de Itabirito, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 46/2011 

Declara de utilidade pública a Associação Amor ao Próximo – Inclusão Digital, com

sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Amor  ao  Próximo -

Inclusão Digital, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Comissões, 27 de abril de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ana Maria Resende.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/5/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

Questões de ordem - Correspondência: Ofício nº 4/2011 (informando a abertura de

vista  dos  autos  relativos  ao  Balanço  Geral  do  Estado,  exercício  de  2010),  do

Presidente do Tribunal de Contas - Ofício nº 5/2011 (encaminhando o Projeto de Lei

Complementar nº 8/2011), do Presidente do Tribunal de Contas - Ofício - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  1.494  a

1.543/2011 -  Requerimentos nºs  564 a  618/2011 -  Requerimentos dos Deputados

Fred  Costa  (2),  Agostinho  Patrus  Filho  e  Sargento  Rodrigues,  da  Deputada

Rosângela  Reis  e  da  Comissão  de  Transporte  -  Proposições  não  Recebidas:

Requerimento  da  Comissão  de  Saúde  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões  de  Transporte,  de  Saúde,  de  Fiscalização  Financeira  e  de  Assuntos

Municipais  e  do  Deputado  Hélio  Gomes  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos

Deputados  Rômulo  Viegas  e  Ivair  Nogueira  -  Questão  de  ordem;  existência  de

quórum para a continuação dos trabalhos - Discurso do Deputado Cássio Soares -

Questões de ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Fred Costa e Agostinho Patrus Filho

e  da  Deputada  Rosângela  Reis;  deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:

Requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues;  aprovação  -  Requerimento  da

Comissão de Transporte; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum

para  votação;  anulação  da  votação  -  Questões  de  ordem;  chamada  para

recomposição de quórum; existência de número regimental para a continuação dos

trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Adalclever Lopes -

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antônio  Genaro  -  Antônio Júlio  -  Arlen

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

Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - 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 - 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 - Neider Moreira - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

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

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.  Gostaria  de

registrar  que  logo  mais,  às  19  horas,  na  AMM,  será  entregue  o  título  de  Ação

Comunitária ao Município de Ouro Fino, que teve mais projetos aprovados no Estado

de Minas Gerais. É uma proposta do governo estadual, por meio da Sedese e da

AMM,  premiando  os  Municípios  que  alcançaram  grande  êxito  envolvendo  ações
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comunitárias, tanto no meio urbano quanto no rural. Ouro Fino foi primeiro lugar no

Sul de Minas. Parabenizo o caro Prefeito Dr. Luiz Carlos Maciel; o coordenador das

associações,  Secretário  de  Desenvolvimento Social  Antônio Carlos  Franceli;  como

também  a  Emater,  na  pessoa  da  Sra.  Elisabete,  que  tanto  contribuiu  para  essa

grande conquista para o Estado de Minas Gerais.  Gostaria  também de informar a

todos os companheiros que o Sul de Minas está aqui em Belo Horizonte participando

da Feira de Malhas, no MinasCentro. É um evento que se realiza anualmente na

primeira semana de maio e conta com mais de 150 expositores de todo o Sul de

Minas, particularmente Monte Sião, Ouro Fino, Jacutinga e Borda da Mata. É o Sul de

Minas comparecendo anualmente para mostrar todas as suas novidades no setor de

tricô e malhas.  Quero também agradecer  ao Governador  por  ter  visitado a nossa

região,  nesse  último  final  de  semana,  e,  particularmente,  Monte  Sião.  Lá,  ele

participou  da  Feira  de  Malhas,  evento  visitado  por  toda  a  sociedade,  onde  sua

presença na nossa região foi registrada. Muito obrigado.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  -  Também  gostaria  de  reiterar  a  todos  os

Parlamentares  da  nossa Casa que amanhã,  às  17  horas,  será  a  posse da nova

direção da AMM, do Prefeito Ângelo Roncalli, de São Gonçalo do Pará. Contaremos

com a presença expressiva e bem titulada, do mais querido, do Senador Aécio Neves,

que será muito bem recebido no evento por todos os Prefeitos mineiros. Portanto, fica

aqui registrado o nosso convite.

Correspondência

-  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIO Nº 4/2011

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas, informando que o

Sr. Sebastião Helvécio, relator do Balanço-Geral  do Estado no exercício de 2010,

determinou  a  abertura  de  vista  da  matéria  aos  Srs.  Aécio  Neves  da  Cunha,  ex-

Governador do Estado, e Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado,

ficando suspenso o prazo para emissão do parecer prévio dessa Corte. (- Anexe-se à

Mensagem nº 40/2011.)

“OFÍCIO Nº 5/2011*
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Belo Horizonte, 3 de maio de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Submeto à aprovação dessa augusta Assembleia Legislativa, com fulcro no art. 65,

§ 2º, IV, da Constituição Estadual, o projeto de lei complementar a seguir anexado,

versando sobre a possibilidade de o Tribunal de Contas firmar Termo de Ajustamento

de Gestão com os Poderes, órgãos e entidades controladas.

O projeto  de  lei  complementar  visa  a  adequar  o  funcionamento  do  Tribunal  de

Contas ao modelo de consensualidade e tem como principal objetivo modernizar os

mecanismos de controle à disposição do Tribunal  de Contas do Estado de Minas

Gerais.

Dentro  da  lógica  da  Administração Gerencial,  tornou-se  imprescindível  rever  as

rígidas  concepções  legalistas  e  formalistas  do  modelo  burocrático,  desgarradas,

muitas vezes, das finalidades das normas.

Nesse contexto, sobreleva, pela importância, o modelo de consensualidade, o qual,

antagonista das ações meramente coercitivas e sancionadoras, viabiliza que Poder

Público e cidadãos alcancem a solução jurídica almejada por via de negociação em

prol de resultados.

Pretendendo dar materialidade a essa ideia, propõe-se, no âmbito do Tribunal de

Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  seja  instituído  o  Termo  de  Ajustamento  de

Gestão, mecanismo de controle que há muito vem sendo utilizado por outros órgãos e

entidades da Administração Pública.

Como dito,  não se  trata  de  proposta inédita,  tampouco sem previsão legal.  Em

verdade, encontram-se subsídios à instituição desse tipo de instrumento no âmbito

das Cortes de Contas em diversos diplomas, a começar pelo art. 71, inciso IX¹, da

Constituição da República de 1988, passando pelo art. 5º, § 6º, da Lei de Ação Civil

Pública², e pelo art. 59, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal³.

Ainda vale destacar que instrumentos de mesma natureza já foram ou estão sendo

aplicados  efetivamente  por  diversos  setores,  na  busca  da  solução  ajustada  de

irregularidades  praticadas  por  gestores.  No  Município  de  Belo  Horizonte,  por

exemplo,  foi  editado o  Decreto  nº  12.634,  de janeiro de  2007,  regulamentando o

chamado Termo de Compromisso de Gestão.
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O  pioneirismo  da  Capital  mineira,  comandado  pelo  Professor  Luciano  Ferraz,

estudioso dos mecanismos de gestão consensual desde seu doutoramento em 2003,

resultou em índices animadores,  na casa dos 87% (oitenta e sete por  cento),  de

resolução negociada de problemas administrativos.4

No mesmo sentido, orientaram-se os elaboradores do anteprojeto de Lei Orgânica

da Administração Pública Federal, cujo artigo 57 prevê o Termo de Ajustamento de

Gestão, e também alguns Tribunais de Contas, que já fazem uso ou, pelo menos, têm

ratificado  a  possibilidade  de  se  utilizarem  instrumentos  como  aquele  ora  em

discussão, a exemplo dos Tribunais dos Estados de Roraima (“vide” Ata da Terceira

Sessão Extraordinária do Pleno realizada em 2/7/2010 e publicada no Diário Oficial

do Estado de Roraima em 30/7/2010), Rio Grande do Sul (Parecer nº 19/2009) e

Goiás  (alteração  da  Lei  Orgânica  do  Tribunal  por  meio  da  Lei  nº  17.260/2011,

incluindo  o  art.  110-A,  que  prevê  a  possibilidade  de  assinatura  de  termos  de

ajustamento de gestão).

Isso  posto,  valendo-nos  das  palavras  do  Professor  Luciano  Ferraz,  é  preciso

perceber  que  este  “(...)  ‘contrato’  [termo  de  ajustamento  de  gestão]  assumirá

contornos de verdadeiro ‘contrato de gestão’ e o Tribunal de Contas desempenhará o

papel de árbitro entre a sociedade e os agentes encarregados de lidar com a “res

publica”.5

Mais que isso, vale acrescer que a utilização desse modelo e desse instrumento de

consensualidade,  além  de  substituir  a  lógica  do  controle-sanção  e  a  simples

verificação de “conformidade à lei” ou “não conformidade à lei”, permite e estimula o

caráter pedagógico inerente à atividade dos Tribunais de Contas.

Isso ocorre porque, na medida em que se avença termo de ajustamento de gestão,

visando  não  somente  à  conformidade  à  lei,  mas  visando,  sobretudo,  a  que  os

gestores sejam guiados para o caminho da eficiência e dos resultados, possibilita-se

que o conhecimento acerca das boas práticas administrativas seja disseminado e

perpetuado, especialmente nos pequenos Municípios.

Diante dessas considerações, solicitamos aos nobres parlamentares a aprovação

deste projeto de lei complementar.

Conselheiro Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas do Estado
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de Minas Gerais.

¹ Art. 71 - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: (...)

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias

ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

(...).
² Art. 5º - Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (...)

§ 6° - Os órgãos públicos legitimados poderão tomar  dos interessados compromisso

de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá

eficácia de título executivo extrajudicial.
³  Art.  59  -  O  Poder  Legislativo,  diretamente  ou  com  o auxílio  dos  Tribunais  de

Contas,  e  o  sistema de  controle  interno  de  cada  Poder  e  do  Ministério  Público,

fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que

se refere a: (...).

§ 1º - Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20

quando constatarem:

I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4º e no

art. 9º;

II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por

cento) do limite;

III  -  que  os  montantes  das  dívidas  consolidada e  mobiliária,  das  operações  de

crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento)

dos respectivos limites;

IV  -  que  os  gastos  com  inativos  e  pensionistas  se  encontram  acima  do  limite

definido em lei;

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios

de irregularidades na gestão orçamentária.
4  Ferraz, Luciano. Termos de Ajustamento de Gestão (TAG): do sonho à realidade.

Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 8, n. 31, p. 43-50,

out/dez. 2010.
5  Ferraz, Luciano. Termos de Ajustamento de Gestão (TAG): do sonho à realidade.
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Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 8, n. 31, p. 43-50,

out/dez. 2010.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/2011

Altera a Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008.

Art. 1º - A Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008, fica acrescida dos seguintes

artigos:

Art.  93-A  -  O  Tribunal  de  Contas  poderá  propor  a  assinatura  de  Termo  de

Ajustamento de Gestão para adequar atos e procedimentos dos Poderes, Órgãos ou

Entidades  controladas  aos  padrões  de  regularidade,  cujo  objeto  não  limite  a

competência discricionária do gestor;

§ 1º - É vedada a assinatura de Termo de Ajustamento de Gestão nos casos em

que esteja previamente configurado o desvio de recursos públicos;

§ 2º - A assinatura do Termo de Ajustamento de Gestão afastará a aplicação de

penalidades ou sanções, conforme condições dispostas no referido termo;

§ 3º - Nos casos em que o Termo de Ajustamento de Gestão impuser obrigações a

particulares,  por  via  direta  ou  reflexa,  estes  deverão ser  notificados  previamente,

observado o devido processo legal;

§ 4º - Os efeitos decorrentes da celebração de Termo de Ajustamento de Gestão

não  serão  retroativos  caso  resultem  no  desfazimento  de  atos  administrativos

ampliativos de direito, salvo comprovada má-fé.

Art.  93-B  -  O  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais  regulamentará  a

aplicação do Termo de Ajustamento de Gestão em ato normativo próprio.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Do Sr. Alexandre Aurélio de Oliveira, escrivão do Tribunal de Justiça, encaminhando

cópia  da  decisão  que  revoga  liminar  concedida  no  mandado  de  segurança  que

menciona,  impetrado  perante  esse  Tribunal  pela  Comissão  Provisória  do  Partido
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Socialista Brasileiro. 

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 1.494/2011

Declara  como  Patrimônio  Histórico  e  Cultural  de  Minas  Gerais  os  Mercados

Distritais do Cruzeiro e de Santa Tereza, localizados no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  declarados  Patrimônio  Histórico  e  Cultural  de  Minas  Gerais  os

Mercados Distritais do Cruzeiro e de Santa Tereza, localizados no Município de Belo

Horizonte.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro

dos bens culturais de que trata esta lei, nos termos definidos no inciso IV do § 1º do

art. 1º do Decreto nº 42.505, de 15 de abril de 2002.

Art. 3º - São objetivos da declaração de que trata esta lei:

I - preservar a tradição e a cultura desenvolvidas nas áreas dos mercado distritais e

de seu entorno;

II - permitir a revitalização socioeconômica e ambiental das áreas ocupadas pelos

mercados distritais, pela agregação de atividades correlatas às tradicionalmente ali

desenvolvidas, sem prejuízo da finalidade precípua para a qual foram criados esses

espaços públicos.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

João Leite - André Quintão - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Durval Ângelo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares.

Justificação  :  É  indubitável  a  importância  dos  mercados  e  feiras  existentes  no

Estado.  Sobressai  sua  importância  do  ponto  de  vista  econômico  e  social,  mas,

principalmente, do ponto de vista histórico e cultural. Os mercados, culturalmente, são

pontos de encontro das famílias mineiras. É lá  que os pais levam seus filhos nos
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finais  de semana,  mais que um ponto econômico, é um ponto da família mineira,

espaço democrático que se tornou hábito de saudável convivência familiar.

Mercados  como  os  Distritais  de  Santa  Tereza  e  do  Cruzeiro,  o  Municipal  de

Diamantina  e  o  Central  de  Belo  Horizonte  fazem  parte  da  história  das  cidades,

compondo o patrimônio cultural de nosso povo.

O Mercado de Santa Tereza, por exemplo, é citado por revistas de turismo como

ponto de visita obrigatória de Belo Horizonte. A revista Viagem e Turismo, edição 138,

de 1º/4/2007, ao citar o roteiro da boemia de Belo Horizonte, traça o seguinte perfil do

Bairro de Santa Tereza e de seu mercado : 

“Mas quando se fala em boemia belo-horizontina, logo vem à cabeça o Bairro Santa

Tereza. Chegando ali, tem-se a sensação de ser transportado para uma outra cidade,

para um outro tempo. Logo na entrada do bairro, a praça Duque de Caxias dá o

clima: crianças brincando, senhores papeando nos banquinhos, jovens bebericando,

cachorros correndo com seus donos, grupos musicais desfiando seu repertório, que

geralmente gira em torno do samba, do choro e, claro, do Clube da Esquina - aliás, a

famosa  esquina  onde  se  encontravam  Milton  Nascimento,  Lô  Borges  e  ‘cia’  fica

justamente em Santa Tereza. 

Santê, como carinhosamente é o bairro chamado pelos belo-horizontinos, é o ponto

para onde se dirigem os que querem tomar uma cerveja despojadamente,  sem a

sofisticação ‘hype’ de Lourdes ou do Santo Antônio, outros dois redutos boêmios da

capital. Os botecos dali são simples e aconchegantes. Mesas e cadeiras, na maioria

das vezes, invadem as calçadas e ninguém se preocupa em vestir a melhor roupa

para participar de qualquer encontro etílico - de bermuda, camiseta e chinelo está

bom demais. 

Como o  que  mais  tem  em  Santê  é  boteco,  vale  tirar  um  dia  para  fazer  uma

peregrinação por eles - ou melhor, por uma parcela deles, senão não há fígado que

aguente. Para começar a rota, vá ao Mercado Distrital de Santa Tereza. No meio de

umas comprinhas (o forte são as frutas e as verduras), um ‘pit stop’ na Confraria do

Velho Chico, onde há cerveja gelada, atendimento simpático e, na maioria das vezes,

boa música. Os petiscos, claro, são mineiríssimos. Um prato que faz sucesso é a

comida  de  passarinho  (mini-almôndegas  com  jiló  em  conserva,  ovos  cozidos  e
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pimenta biquinho).”

Um povo que não cultua seu passado, sua história, não está apto a pensar em seu

futuro.  É  imperioso  que  tenhamos  viva  em  nossa  memória  a  história  de  Belo

Horizonte,  e  os  mercados  citados  neste  projeto  são  expressões  vivas  de  nossa

mineiridade, do ponto de encontro tão declamado por poetas e cantores mineiros.

O povo mineiro marca seus encontros nos mercados, locais em que a prosa se

desenvolve, em que as estórias são contadas, as tradições revividas. 

Conservar os mercados é conservar viva nossa história. Por isso contamos com o

apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto.

- 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 1.495/2011

Institui a Semana de Conscientização sobre Transtornos de Aprendizagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  de  Conscientização  sobre  Transtornos  de

Aprendizagem, a ser realizada, anualmente, na terceira semana do mês de março.

Parágrafo único - A semana de que trata esta lei tem como finalidade promover o

debate entre pais e educadores sobre o tratamento desses problemas e as formas de

inclusão de seu portador no ambiente social.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: Os  chamados  transtornos  de  aprendizagem  são  analisados  pela

comunidade científica como de etiologia multifatorial, existindo até o momento apenas

algumas hipóteses para possíveis causas, embasadas principalmente na primazia de

fatores biológicos e em sua interação com outros não biológicos.

Essa visão reforça a necessária compreensão da aprendizagem como um processo

evolutivo e constante, que envolve um conjunto de modificações no comportamento

do indivíduo, tanto em nível físico quanto em níveis biológico e ambiental.

É oportuno estabelecer uma diferenciação entre o que é uma natural dificuldade de

aprendizagem e o que é um quadro de transtorno de aprendizagem. Muitas crianças
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em fase escolar apresentam certas dificuldades para realizar uma tarefa, as quais

podem surgir  por  diversos motivos,  como problemas  na proposta pedagógica,  na

capacitação do professor, problemas familiares ou déficits cognitivos, entre outros. A

presença  de  uma dificuldade  de  aprendizagem  não  implica  necessariamente  um

transtorno, que se traduz por um conjunto de sinais sintomatológicos que provocam

uma série  de  perturbações  no  aprender  da  criança,  interferindo  no  processo  de

aquisição e manutenção de informações de forma acentuada.

Conto, portanto, com os nobres colegas para aprovação deste projeto de lei para

que,  assim,  possamos  conscientizar  as  pessoas  sobre  os  transtornos  de

aprendizagem.

- 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 1.496/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Cruzes - Amoc

-, com sede no Município de Areado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Cruzes - Amoc -, com sede no Município de Areado.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação dos Moradores do Bairro Cruzes -

Amoc - é organizar e promover o desenvolvimento socioeconômico dos habitantes do

Bairro Cruzes, bem como de sua família, por meio de obras e melhoramentos, com

recursos próprios ou obtidos por doações.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.497/2011

Declara de utilidade pública a Associação Amigos da Esperança - AAE -, com sede

no Município de Santo Antônio do Rio Abaixo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da Esperança -

AAE -, com sede no Município de Santo Antônio do Rio Abaixo. 

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A Associação Amigos da Esperança, com sede no Município de Santo

Antônio  do  Rio  Abaixo,  fundada  em  3/7/2007,  é  uma  entidade  filantrópica  com

personalidade  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e  de  duração

indeterminada.

A Associação Amigos da Esperança está em pleno e regular funcionamento há mais

de três anos e desde então vem cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

A Associação tem por finalidade lutar pelas demandas da população do Município,

em  especial  das  famílias  carentes,  portadores  de  deficiências,  idosos,  gestantes,

crianças e adolescentes,  pessoas desnutridas, abandonadas, e atuar em qualquer

situação que ofereça perigo à vida ou saúde dos habitantes da cidade.

A Associação promove ainda encontros, debates e parcerias entre a comunidade,

visando sempre ao desenvolvimento harmônico e saudável da sociedade, de forma

popular, por meio da integração e democracia. 

A concessão do  título  declaratório  de  utilidade  pública  estadual  é,  portanto,  de

extrema  importância  para  a  Associação,  para  a  ampliação  de  seu  trabalho  e  a

continuação  de  seus  projetos  junto  aos  seus  integrantes,  promovendo  assim  o

estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal,

estadual  e  municipal,  garantindo  o  bem-estar  de  todos  os  moradores  de  Santo

Antônio do Rio Abaixo.

- 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 1.498/2011

Declara de utilidade pública a entidade Bangalô Cultural, com sede no Município de

Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Bangalô Cultural, com sede

no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A entidade Bangalô Cultural,  com sede no Município de Contagem,

fundada em 6/7/2009, é uma associação filantrópica com personalidade jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

A entidade Bangalô Cultural está em pleno e regular funcionamento há mais de um

ano, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, conforme exige a legislação

para a concessão de título de utilidade pública estadual.  Tem por finalidade, entre

tantas outras ações, promover o esporte, o lazer, a cultura e o entretenimento para as

pessoas,  incentivar  as  novas  tendências  musicais,  mesclando  em  seu  trabalho

oficinas  de  práticas  esportivas,  fotografia,  filmagem,  dança,  teatro,  malabares  e

outros, desenvolver estratégias eficazes de formação de público e de facilitação do

acesso aos bens culturais por ele gerados, promoção de debates entre membros da

comunidade em busca de melhorias das condições de vida, lazer e entretenimento,

desenvolvendo a interação entre crianças, jovens, adultos e terceira idade. A entidade

ainda desenvolve programas que contribuem para afastar a juventude do mundo do

crime,  das  drogas  e  da  violência,  por  meio  de  práticas  voltadas  para  a  inclusão

cultural, artística e educacional, bem como atividades em defesa do meio ambiente e

pela preservação do patrimônio público.

Portanto,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  estadual  é  de

grande  importância  para  a  entidade  Bangalô  Cultural,  uma  vez  que,  com  essa

documentação, poderá firmar parcerias com órgãos públicos estaduais, viabilizando,

dessa maneira, a ampliação de seu trabalho e a continuação de seus projetos junto à

população, contribuindo assim com o Estado no seu dever de promover o acesso à
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cultura a todos os cidadãos.

- 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 1.499/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Incentivo Esportivo e Formação de

Atleta - Aiefa -, com sede no Município de Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Incentivo Esportivo e

Formação de Atleta - Aiefa -, com sede no Município de Lagoa da Prata.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A Associação de Incentivo Esportivo e Formação de Atleta - Aiefa -,

com sede no Município de Lagoa da Prata, fundada em 1º/8/2005, é uma entidade

filantrópica com personalidade jurídica de direito  privado, sem fins  lucrativos e de

duração indeterminada. Essa associação está em pleno e regular funcionamento há

mais de cinco anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

A associação  tem  por  finalidade  proporcionar  a  difusão  de  atividades  sociais,

cívicas,  culturais  e  desportivas,  principalmente  o  esporte  especializado,  podendo

ainda  praticar  ou  competir  em  todas  as  modalidades  esportivas  amadoristas

especializadas, inclusive o futebol  feminino e masculino, nos termos da legislação

vigente,  além  de  promover  assistência  e  ação  social,  educacional,  esportiva  e

cultural, garantindo a melhoria das famílias desprovidas de recursos financeiros, por

meio do estímulo e da realização de eventos esportivos, educativos e culturais.

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

importância para a associação, uma vez que, com essa documentação, poderá firmar

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

de seu trabalho e a continuação de seus projetos junto aos seus integrantes.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.500/2011

Dispõe sobre o controle e o registro de documentos pessoais  apresentados em

portarias de prédios de habitação, edificações comerciais e de serviços e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A segurança privada tem como objetivo exclusivo:

I - a proteção de bens móveis e imóveis, e de serviços;

II - a vigilância e o controle do acesso, da permanência e da circulação de pessoas

em instalações, edifícios e locais fechados ou vedados, nos termos da lei, ao público

em geral.

Art.  2º  -  Não constituem serviços de segurança privada nem sistemas de auto-

proteção aqueles que são prestados por entidades de administração de propriedades,

designadamente sob a forma de mera vigilância de entradas ou de portaria a prédios

de habitação.

Art. 3º - Ficam proibidas no Estado, sob cominação da legislação penal vigente, as

atividades  de  segurança  privada  nas  edificações  residenciais,  comerciais  e  de

serviços que envolvam:

I - a instalação de sistemas de segurança susceptíveis de fazer perigar, direta ou

indiretamente, a vida ou a integridade física das pessoas;

II  -  a  instalação  de  equipamento  técnico  e  a  prestação  de  serviços  pessoais

susceptíveis de ofender ou ameaçar a integridade física ou moral dos cidadãos e os

seus direitos fundamentais.

Art.  4º  -  A segurança privada nas  portarias  de  prédios  residenciais,  edificações

comerciais  e  de  serviços  destina-se  exclusivamente  a  prevenir  o  cometimento  de

ilícitos  criminais,  ficando  proibido  tirar  cópia  de  documentos  pessoais  através  de

equipamentos de vídeo, “scanner” ou outro equipamento tecnológico.

Art. 5º - Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de

pessoa  em  órgãos  públicos,  prédios  residenciais,  edificações  comerciais  e  de

serviços, serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento imediatamente

ao interessado.
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Art. 6º - Constitui contravenção penal, punível com pena de prisão simples ou multa

de R$1.000,00 (mil reais), a retenção de qualquer documento pessoal com ou sem

fotografia. 

I  -  Ficam  as  pessoas  jurídicas,  os  proprietários,  os  síndicos  ou  os  seus

representantes  legais  responsáveis,  pelo  prazo de 12 (doze)  meses,  pela  guarda

provisória das anotações dos documentos pessoais cadastrados ou das filmagens.

II  -  Após o prazo de 12 (doze)  meses, as anotações dos documentos pessoais

cadastrados poderão ser entregues as autoridades policiais legais pertinentes.

Art. 7º - Toda e qualquer ocorrência dentro das instalações físicas das edificações

comerciais  e  de  serviços  deverão  ser  comunicadas  imediatamente  a  autoridade

policial pertinente.

Art.  8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até 90 (noventa

dias).

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Carlos Henrique

Justificação:  Esta  proposta  de  legislação  objetiva  insculpir  no  universo  jurídico

estadual legislação complementar sobre a apresentação e o uso de documentos de

identificação pessoal, regida em parte através da Lei Federal de nº 5.553, de 6/12/68,

cujo art. 1º determina que a nenhuma pessoa física ou jurídica, de direito público ou

privado,  é  lícito  reter  qualquer  documento  de  identificação  pessoal,  ainda  que

apresentado por fotocópia, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar,

título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, casamento

comprovante de naturalização e identidade de estrangeiro. 

Em face do evidente lapso temporal da publicação da referida legislação aos dias

atuais, inclusive escorando-se na questão do crescimento da violência física e contra

o patrimônio, e tornou-se comum a exigência de documento pessoal para adentrar

portarias de prédios residenciais, comerciais e de serviços, os quais são reproduzidos

e arquivados na memória de computadores ou em outros equipamentos tecnológicos

afins, não se sabendo a destinação final dos arquivos dos documentos copiados, em

face da ausência de legislação sobre o assunto.
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Ademais,  em  detrimento  da  lei  federal  supramencionada,  o  §  2º  do  art.  24  da

Constituição  de  República  dispõe:  “A competência  da  União  para  legislar  sobre

normas  gerais  não  exclui  a  competência  suplementar  dos  Estados,  sendo  esse

justamente o cerne da questão: complementar legislação parcialmente estatuída.

Por outro lado, a Lei nº 9.453, de 1997 acrescentou ao art. 2º do mesmo diploma

legal a limitação da retenção de documento quando exigido para a entrada da pessoa

em órgãos público e privado. Nesta hipótese, cumprida a exigência, os dados serão

anotados e o documento imediatamente devolvido ao exibidor, fato que na realidade

não ocorre.

Portanto, há de se entender que a exigência e a retenção do documento devem

guardar certo grau da proporcionalidade e privacidade com o ato a ser executado,

sendo pertinentes a anotação e a devolução dele, justamente para garantir a reserva

e  a  segurança  do  documento  apresentado.  Peço  o  apoio  dos  meus  pares  à

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 1.501/2011

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

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

com área total de 17.800m² (dezessete mil e oitocentos metros quadrados), situado

em terreno vago desse Município e registrado sob a Matrícula n° 5.267, a fls.16, no

Livro 3-I do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Machado.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Carlos Mosconi

Justificação: A Constituição Federal de 1988 prescreve que é dever do Estado - e,

como tal, passa a ser direito de cada um - o fomento às práticas desportivas formais e

não formais,  bem como a  proteção das  manifestações  ligadas ao esporte.  Como

resultado dessa determinação, não resta outra alternativa ao poder público, senão o
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incentivo,  a  promoção  e  a  manutenção  de  programas  que  promovam  o  lazer,  a

atividade física e a prática esportiva. 

Sendo o Município o ente da Federação mais próximo do cidadão, é ele também o

maior sensor das demandas da sociedade. O contato direto com a população dá à

administração municipal melhor capacidade de diagnóstico e solução dos problemas

sociais, logrando resultados mais satisfatórios e ações mais efetivas no atendimento

às necessidades coletivas. 

Nesse sentido,  a doação do referido imóvel  ao  Município  de  Machado,  objetiva

proporcionar aos machadenses e à região atividades na área de esporte e lazer, seja

para promoção do bem-estar, seja para a integração e o desenvolvimento social. A

melhor utilização do terreno - já aproveitado de forma restrita, sob regime de cessão

de uso - através do Projeto Segundo Tempo, do governo federal, em parceria com a

Polícia Militar,  beneficiará cerca de 15 mil  pessoas, dada a localização central  do

complexo esportivo. Como público-alvo estão os alunos da rede pública de ensino e

grupos  da  terceira  idade,  atingidos  direta  e  positivamente  pelos  benefícios  da

atividade desportiva. 

Considerando a latente importância do esporte para a saúde e a socialização da

juventude e os relevantes resultados provenientes da doação do imóvel,  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 e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 1.502/2011

Declara de utilidade pública o Conselho da Comunidade da Comarca de Caeté,

com sede nesse Município. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  da  Comunidade  da

Comarca de Caeté, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011. 

Célio Moreira
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Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  o

Conselho da Comunidade da Comarca de Caeté, entidade sem fins lucrativos que

tem por finalidade a humanização do sistema carcerário de Caeté e que atua como

instrumento de apoio com vistas a promover a ressocialização dos presos, facilitando

sua  educação  e  inserção  profissional,  por  meio  de  assistência  social,  médica  e

humana.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,

cor, sexo e condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta  pontuar  que  o  referido  Conselho  encontra-se  em  pleno  e  regular

funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas

idôneas, não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, dessa forma, os

requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.503/2011

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 imóvel

com  área  de  2.266m²  (dois  mil  duzentos  e  sessenta  e  seis  metros  quadrados),

situado nesse Município, na Avenida Wagner Lemos Machado, no loteamento Jardim

das Colinas, no Bairro Açude, e registrado no Livro 2, sob a Matrícula nº 9.486, em

14/9/81.

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

construção da Unidade de Estratégia da Saúde da Família e área de lazer.

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

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



314
____________________________________________________________________________

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Itajubá de imóvel de

propriedade do Estado situado nesse Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município e realizar a construção da

Unidade de Estratégia da Saúde da Família e área de lazer.

Considerando justa a doação pretendida, contamos com o apoio dos nobres pares

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 Nº 1.504/2011

Dispõe sobre a comercialização de uniformes escolares no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  as  escolas  da  rede  pública  e  privada  proibidas  de  indicar

fornecedores para a comercialização de uniformes escolares.

Parágrafo único -  Os estabelecimentos de ensino poderão divulgar  o nome dos

fornecedores que comercializam os uniformes, ficando vedada a divulgação de um

único fornecedor. 

Art. 2º - As escolas são obrigadas a fornecer o modelo, as especificações técnicas e

o  logotipo  da  instituição  para  os  fornecedores  interessados  na  produção  dos

uniformes escolares. 

Art.  3º - Caso exista apenas um fornecedor capacitado para venda do uniforme,

deve ser feita pesquisa de mercado para posterior fixação do preço do produto.

Parágrafo único - As fontes pesquisadas, bem como os resultados obtidos devem

ser divulgados amplamente pela escola, no meio da comunidade escolar.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nessa lei sujeitará o infrator às penalidades

constantes na Lei n º 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  A venda de uniformes  escolares no  Estado  tem sido  uma questão

altamente  debatida  em  razão  dos  constantes  desrespeitos  aos  direitos  de  pais  e

responsáveis.

Isso porque é muito comum que as escolas cadastrem fornecedores para venda

dessa vestimenta  e  em muitos  casos indiquem apenas  um comerciante,  o que é

extremamente prejudicial ao consumidor,  já que o fornecedor geralmente impõe o

preço  que  bem  entende,  estabelecendo,  assim,  uma  vantagem  manifestamente

excessiva, prática esta vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, conclusão não pode ser outra senão a de que o consumidor fica nas mãos

da escola e dos fornecedores no momento da aquisição do uniforme escolar, estando

privado dos seus direitos de escolha e informação, consagrados no art. 6º, incisos II e

III, do diploma legal já citado.

Este projeto de lei busca preservar a livre concorrência entre os estabelecimentos

comerciais do setor, garantindo, assim, de forma efetiva, o direito dos consumidores. 

Importante mencionar que o projeto em comento dispõe sobre conteúdo que diz

respeito ao consumo, matéria de competência concorrente da União, dos Estados e

do Distrito Federal, conforme dispõe o art.  24 da Constituição da República. Esse

mesmo dispositivo, em seu § 3º, reserva aos Estados a competência legislativa plena

para atender as suas peculiaridades, sempre que não exista lei federal sobre o tema.

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.

- 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 1.505/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mendes Pimentel o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Mendes Pimentel

imóvel  com  área  de 360m² (trezentos  e  sessenta  metros  quadrados),  situado  no

Município, e registrado sob a Matrícula nº 1.273, do Livro 2E, a fls. 183, no Cartório

de Registros de Imóveis da Comarca de Mantena.

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

instalação de apoio operacional da Prefeitura Municipal e a atividades de interesse

social da comunidade.

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. 1º.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Mendes Pimentel 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 atividades de interesse

social e instalação de apoio operacional da Prefeitura Municipal.

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 1.506/2011

Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Eurípedes Barsanulfo, com sede no

Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Espírita Eurípedes Barsanulfo,

com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro
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Justificação:  O Grupo Espírita  Eurípedes Barsanulfo,  com sede no Município de

Santa Luzia, entidade da 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  caridade como dever  social  e

princípio da moral cristã, como exercício pleno da solidariedade e sinal de respeito ao

próximo;  a  realização,  quando  lhe  for  possível,  de  obras  beneficientes,  como

assistência aos necessitados, manutenção de escola primária para crianças carentes,

de  farmácias  homeopática  e  alopática  e  de  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 Eurípedes Barsanulfo funciona regularmente e tem uma diretoria

composta  por  pessoas  idôneas  que  não  recebem  nenhuma  remuneração  pelo

exercício de seus respectivos cargos, conforme consta em atestado. Reconhecer o

Grupo  Espírita  Eurípedes  Barsanulfo  como  de  utilidade  pública  irá  proporcionar

condições para a dinamização de suas atividades e a concretização de todos os seus

objetivos.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.507/2011

Declara de utilidade pública o Núcleo de Atividades Físicas da 3ª Idade - NAF -,

com sede no Município de Três Corações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Atividades Físicas da 3ª

Idade - NAF -, com sede no Município de Três Corações.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Dilzon Melo

Justificação: O Núcleo de Atividades Físicas da 3ª Idade -  NAF -,  com sede no

Município de Três Corações, é uma entidade filantrópica, de caráter beneficente e de

duração indeterminada. Tem por finalidade promover a melhoria da qualidade de vida

das  pessoas  da  terceira  idade,  através  de  atividades  que  favoreçam  seu

aprimoramento físico, mental, emocional, sociocultural e espiritual, numa perspectiva

holística, solidária e ecumênica.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.508/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  em  Defesa  da  Vida  de

Coronel Fabriciano - ABDV, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente em Defesa da

Vida de Coronel Fabriciano - ABDV -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Doutor Viana

Justificação: A Associação Beneficente em Defesa da Vida de Coronel Fabriciano -

ABDV -, com sede nesse Município, é entidade com personalidade jurídica de direito

privado, filantrópica, voltada para a assistência social,  jurídica e educacional.  Atua

também nas áreas cultural,  desportiva, ambiental, artística, de saúde, de estudo e

pesquisa e de defesa do consumidor. 

Essa  importante  entidade,  fundada  em  8/5/2004,  tem  como  finalidade  a

representação  de  seus  associados  perante  toda  a  sociedade  e  os  órgãos  dos

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nas esferas federal, estadual e municipal,

e a prestação de serviços gratuitos, permanentes e sem discriminação de raça, cor,
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gênero  ou  religião.  Atua  de  forma  apartidária,  atendendo  todos  os  que  dela

necessitem.

- 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 1.509/2011

Declara de utilidade pública a Associação Independente Esporte Clube, com sede

no Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Independente Esporte

Clube, com sede no Município de Ouro Branco.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  Esta  proposição  visa  a  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação

Independente Esporte Clube, com sede no Município de Ouro Branco. Trata-se de

uma sociedade civil  em pleno funcionamento,  sem  fins  lucrativos  e  com  duração

indeterminada.

A  entidade  tem  como  finalidade  realizar  atividades  sociais,  cívico-culturais  e

desportivas. 

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento de suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela preenche

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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.510/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária o Senhor é Meu Pastor -

Acosep -, com sede no Município de Cana Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária o Senhor é

Meu Pastor - Acosep -, com sede no Município de Cana Verde.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  a

Associação Comunitária o Senhor é Meu Pastor - Acosep -, com sede no Município

de Cana Verde, que está em pleno funcionamento desde sua fundação e é uma

sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade promover múltiplas ações em favor da cidadania,

merecendo  destaque o  desenvolvimento  comunitário  e  a  realização de atividades

assistenciais de proteção à saúde e à família, entre outras missões sociais.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das  suas  atividades  assistenciais,  tendo em vista que a  mesma

atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, d e 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 1.511/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Corporação  Musical  Santa  Cecília,  com  sede  no

Município de Cana Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical Santa Cecília,

com sede no Município de Cana Verde.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  a

Corporação Musical Santa Cecília, com sede no Município de Cana Verde. 

Em  pleno  funcionamento  desde  sua  fundação,  é  uma sociedade  civil  sem  fins
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lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade promover especialmente o desenvolvimento cultural

e artístico.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais,  tendo em vista que a entidade

atende aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.512/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Cana Verde -

Aprucave -, com sede no Município de Cana Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Cana Verde - Aprucave -, com sede no Município de Cana Verde.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  a

Associação  dos  Produtores  Rurais  de  Cana  Verde  -  Aprucave  -,  com  sede  no

Município de Cana Verde, que está em pleno funcionamento desde sua fundação e é

uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A  entidade  tem  como  finalidade  promover  a  representação  e  a  defesa  dos

produtores rurais que se dediquem, especialmente, à atividade agropecuária.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das  suas  atividades  assistenciais,  tendo em vista que a  mesma

atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, d e 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 de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
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I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.513/2011 

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Divinópolis  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 Divinópolis uma

área de 1.557,83m² (um mil quinhentos e cinquenta e sete e oitenta e três metros

quadrados) do imóvel de propriedade do Estado situado na Avenida Getúlio Vargas,

s/nº, Centro, Divinópolis, com área total de 9.652m² (nove mil seiscentos e cinquenta

e dois metros quadrados),  registrado sob o nº 8.820, do Livro de Transcrição das

Transmissões  nº  3,  fls.  127,  do  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca de

Divinópolis - MG.

Parágrafo único - No imóvel a que se refere o “caput” deste artigo está construído o

Poliesportivo Dr. Fábio Botelho Notini.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação:  Este  projeto de lei  tem por  objeto  fazer  a doação ao Município  de

Divinópolis de parte do imóvel de propriedade do Estado, onde hoje está construído o

Poliesportivo  Dr.  Fábio  Botelho  Notini,  que,  por  falta  de  recursos,  se  encontra

desativado, trazendo grandes prejuízos para a população de Divinópolis, que se vê

privada de utilizar o poliesportivo para a prática de esportes. A doação do imóvel ao

Município de Divinópolis trará grandes benefícios para o Poliesportivo, que hoje, por

estar  localizado  em  imóvel  de  propriedade  do  Estado,  não  recebe  recursos  do

Estado,  pois  todos  os  investimentos  ali  realizados  são  feitos  pelo  Município  de

Divinópolis.

Em face do exposto,  apresentamos  este  projeto  devido  ao  seu grande alcance

social,  esperando  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  para  a  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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.514/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção Animal e Ambiental de Patos

de Minas - Aspaa -, com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção Animal e

Ambiental de Patos de Minas - Aspaa -, com sede no Mnicípio de Patos de Minas.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Hely Tarqüínio

Justificação: A Associação de Proteção Animal e Ambiental de Patos de Minas -

Aspaa -, sociedade civil sem fins lucrativos, funciona regularmente desde sua criação,

em 15/3/2005.

Segundo definição estatutária, a entidade "tem como finalidade primordial zelar pela

boa ordem social e defender o bem-estar de todos especialmente na proteção, em

todos os seus aspectos, fauna e flora.” (art. 7º do Estatuto).

A  Aspaa  também  apoia  as  atividades  destinadas  a  restabelecer  o  equilibrio

ecológico e ampara animais não domiciliados, bem como os ameaçados de extinção.

Seus Diretores não são remunerados pelo exercício de suas funções e são pessoas

idôneas, como atesta o Promotor de Justiça de Patos de Minas (documento anexo).

Em  caso  de  dissolução,  o  patrimônio  líquido  será  transferido  a  outra  entidade

similar, que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social (art. 23 do Estatuto).

A entidade vem prestando um excelente serviço à comunidade, atuando em defesa

dos animais e do meio ambiente em Patos de Minas.

Peço,  pois,  aos  meus  pares a  aprovação deste  projeto,  em reconhecimento  ao

trabalho da Associação.

- 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 1.515/2011

Dispõe  sobre  a  isenção  do  ICMS  na  aquisição  de  equipamentos  e  materiais

esportivos e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - De 1º de janeiro de 2011 a 31 de julho de 2016 é concedida 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

na  saída  interna  de  equipamentos  e  materiais  esportivos,  quando  destinados,

exclusivamente, ao treinamento e à preparação de atletas e equipes brasileiras para

competições  desportivas  em  jogos  olímpicos,  paraolímpicos,  pan-americanos  e

mundiais.

Parágrafo único - São beneficiários da isenção de que trata o “caput” os atletas das

modalidades olímpicas e paraolímpicas e os das competições mundiais, bem como

as  entidades  estaduais  de  administração  do  desporto  que  lhes  sejam  filiadas  ou

vinculadas.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação:  Tendo  em  vista  a  realização  no  Brasil  dos  dois  maiores  eventos

esportivos do mundo, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos

em  2016,  faz-se  necessário  que  todas  as  esferas  do  governo,  atuando

conjuntamente, tomem medidas para que os atletas brasileiros possam triunfar em

sua  terra.  Na  esfera  federal,  foram  sancionadas  leis  concedendo  a  isenção  do

Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados referente aos

equipamentos  e  materiais  destinados  ao  treinamento  e  preparação  de  atletas  e

equipes brasileiras para competições desportivas em jogos olímpicos, paraolímpicos,

pan-americanos, parapan-americanos e mundiais.

Em consonância  com essa tendência,  apresentamos  este  projeto  de  lei,  com o

objetivo de fazer a nossa parte no apoio aos nossos atletas, isentando do ICMS os

equipamentos  e  materiais  por  eles  utilizados  na  preparação  para  esses  tão

importantes torneios.

- 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 1.516/2011

Acrescenta parágrafo 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 do seguinte parágrafo único:

“Art. 12 - (...)

Parágrafo único -  Fica o Poder Executivo autorizado, na forma,  no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para até 0% (zero

por  cento)  nas operações internas com os medicamentos usados em tratamentos

quimioterápicos contra o câncer.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Gustavo Corrêa

- 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 1.517/2011

Declara de utilidade pública a Entidade Lar Mamãe Dolores, com sede no Município

de Capelinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Entidade Lar Mamãe Dolores, com

sede no Município de Capelinha.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação: Diante dos relevantes serviços prestados pela Entidade Lar Mamãe

Dolores,  com  sede  no  Município  de  Capelinha,  e  do  comprometimento  de  suas

finalidades estatutárias,  buscamos declará-la  de utilidade pública.  Esta  declaração

permitirá  que  se  torne  apta  a  realizar  projetos  para  o  desenvolvimento  de  suas

atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por esta 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.518/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Santa Luzia, com sede no

Município de Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Santa Luzia,

com sede no Município de Pitangui.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Inácio Franco

Justificação:  A Associação  Beneficente  Santa  Luzia,  com  sede no Município  de

Pitangui,  tem  como  principal  objetivo  promover  cursos  profissionalizantes  aos

adolescentes e aos adultos carentes; promover palestras e cursos sobre prevenção

de doenças, prevenção ao uso de drogas,  saneamento básico,  educação familiar,

integração social, entre outros.

Sua atividade é totalmente voltada ao auxílio e à integração dos cidadãos carentes

na  sociedade,  sendo  de  extrema  importância  sua  contribuição  para  o

desenvolvimento de uma sociedade mais justa e menos desigual.

A Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de utilidade

pública, razão pela qual contamos com a colaboração dos nobres pares desta Casa

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 1.519/2011

Acrescenta  dispositivo  à  Lei  nº  9.944,  de  20  de  setembro  de  1989,  que  altera

dispositivos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e da Lei nº 9.758, de 10 de
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fevereiro de 1989.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso I do “caput” do art. 4º da Lei nº 9.944, de 20 de setembro de 1989,

fica acrescido da seguinte alínea “c”:

“Art. 4º - (...)

I - (...)

c)  consumo  dos  Municípios,  de  suas  autarquias  e  das  fundações  instituídas  e

mantidas pelo poder público municipal.”

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Inácio Franco

Justificação: Este projeto de lei busca isentar os Municípios mineiros do Imposto

sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -

cobrado  nas  contas  de  luz.  A  isenção  proposta  alcança  o  ICMS  que  entra  na

composição das contas de energia elétrica daqueles entes, liberando recursos para

serem gastos em serviços públicos relevantes, mais diretamente às suas demandas

específicas.

A  isenção  acima  segue  jurisprudência  recente  do  Supremo  Tribunal  Federal

segundo a  qual  o  benefício  fiscal  relacionado a  ICMS não precisa  contar  com a

aprovação do Confaz quando não configurar  hipótese de guerra fiscal  (ADI 3421,

Relator: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010).

No Estado, a Lei nº 9.944, de 20/9/89, enumera hipóteses de isenção de ICMS no

fornecimento de energia elétrica, tal como no destinado ao consumo em imóveis das

entidades filantrópicas de assistência social,  educacionais e de saúde, atualmente

subvencionadas pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig. Para melhor

sistematização da matéria, optamos por incluir na referida enumeração de hipóteses

a isenção a ser concedida aos Municípios.

Por outro lado, ainda há que se chamar a atenção para a inconstitucionalidade de

que se reveste tal cobrança, em flagrante afronta ao princípio da imunidade tributária

recíproca, consagrado na Constituição da República de 1988, em seu art. 150, VI, “a”,
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cujo conceito se traduz na autonomia existente entre os Entes Federativos.

O autor Sacha Calmon Navarro Coelho, ao mencionar a tese defendida pelo mestre

Aliomar Baleeiro, assim se manifesta:

“A tese de Baleeiro sobre o contribuinte de fato, quando este é pessoa jurídica de

Direito Público Territorial, nos seduz. Aí, seja qual for o imposto, quando o Estado é

“contribuinte de fato” (consumidor final de bens e serviços), torna-se indubitável que

uma pessoa política está pagando a outra.”

Essa  situação  onera  os  cofres  públicos,  dificultando  o  desenvolvimento  dos

Municípios em razão do excesso de despesas e falta de receitas. Mês a mês arcam

com todo o encargo financeiro referente aos valores do ICMS.

Além disso, não há que falar em “medidas compensatórias” para a aprovação deste

projeto, isto porque o que se deve levar em conta é que o Município não onera o

Estado  com  a  cobrança  de  qualquer  imposto  (IPTU,  ISS,  e  outros),  estando  aí

caracterizada a medida compensatória exigida para a prosperidade desta proposição,

ou seja, o Estado não tributa o Município e este, por sua vez, não tributa o Estado. “A

tributação  mediante  cobrança  de  impostos  subjugaria  um  ente  político  diante  do

outro. O princípio federalista não compactua com tais espécies de subordinação, vez

que prejudiciais à reclamada coesão nacional (questão que está propriamente no seio

das origens do federalismo)”¹.

Tem-se,  portanto,  que a  cobrança do ICMS nas contas  de  energia  elétrica  dos

Municípios fere frontalmente o dispositivo constitucional em comento e ainda que a

presente  proposição  é  constitucional,  revestida  de  legalidade  e  juridicamente

possível,  isso, se, além de todo o exposto,  levar-se em conta que a Proposta de

Emenda à Constituição nº 31/2007, de autoria deste parlamentar, que tramitou nesta

Casa na legislatura passada, com conteúdo semelhante, recebeu parecer favorável

da comissão especial que a analisou.

Por  estas  razões  contamos  com o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  para  a

aprovação da presente 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.

¹  Santos,  Bruno  Pereira.  http://jus.uol.com.br  -  Alcance  da  Imunidade  tributária
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recíproca nos impostos indiretos - Revista Jus Navigandi.

PROJETO DE LEI Nº 1.520/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana de Ação Social

- Apas -, 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 Beneficente Presbiteriana

de Ação Social - Apas -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

João Leite

Justificação: A Associação Beneficente Presbiteriana de Ação Social - Apas - é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 17/11/2009, que tem como objetivo precípuo

desenvolver ações nas áreas ligadas à saúde, à educação, à alimentação, à cultura,

entre outras. Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da

população,  pelo  que  acreditamos  que  o  reconhecimento  da  entidade  como  de

utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.521/2011

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Juventude Futebol Clube, com

sede no Município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Juventude

Futebol Clube, com sede no Município de Barbacena.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

João Leite

Justificação: A Associação Desportiva Juventude Futebol Clube é uma Associação

sem fins lucrativos, fundada em 2008, que tem como objetivo precípuo desenvolver
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ações nas áreas ligadas ao desporto. 

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população,

pelo que acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade pública

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.522/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Nacional dos Juízes de Paz e da Justiça de

Paz no Brasil - Injupa-BR -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Instituto Nacional dos Juízes de Paz e

da Justiça de Paz no Brasil - Injupa-BR -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

João Leite

Justificação: O Instituto Nacional dos Juízes de Paz e da Justiça de Paz no Brasil -

Injupa-BR, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 20/8/2009, que tem como

objetivo precípuo desenvolver ações nas áreas ligadas à educação, serviço social,

cursos profissionalizantes, cultura, entre outras. 

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população,

razão  pela  qual  acreditamos  que  o  reconhecimento  da  entidade  como  sendo  de

utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado e contamos

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.523/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Libertação de Vidas - Celivi -, com sede no

Município de Juatuba.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Libertação de Vidas - Celivi

-, com sede no Município de Juatuba.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

João Leite

Justificação: O Centro de Libertação de Vidas - Celivi -, com sede no Município de

Juatuba, é uma entidade civil sem fins lucrativos fundada em 16/9/2009 que, desde

então, vem promovendo a luta intransigente pela melhoria das condições de vida dos

carentes de Juatuba e região, promovendo ações de caráter assistencial nas áreas

de 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 de Juatuba, 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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.524/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Social Vaso Novo - Ceresvan

-, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação Social Vaso

Novo - Ceresvan -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

João Leite

Justificação: O Centro de Recuperação Social Vaso Novo, com sede no Município

de Contagem, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 18/6/2009, que,

desde então, vem promovendo a luta intransigente pela melhoria das condições de

vida dos carentes de Contagem e região, promovendo ações de caráter assistencial
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nas  áreas  da  saúde,  educação,  profissionalização  e  reabilitação  de  dependentes

químicos.

O  reconhecimento  da  entidade  como  sendo  de  utilidade  pública  fortalecerá  o

trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a população carente de

Contagem, razão pela qual conto com o apoio dos nobres colegas para a 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 Nº 1.525/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário do Bairro Santa Cruz, com

sede no Município de Caxambu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário do Bairro Santa

Cruz, com sede no Município de Caxambu.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

João Leite

Justificação: O Conselho Comunitário do Bairro Santa Cruz, com sede no Município

de Caxambu, é uma entidade sem fins lucrativos,  fundada em 20/12/87, que tem

como escopo a implementação de projetos na área social, educação, saúde, entre

outras, visando ao desenvolvimento sustentável da comunidade.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população,

razão  pela  qual  acreditamos  que  o  reconhecimento  da  entidade  como  sendo  de

utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado e contamos

com o apoio dos nobres colegas 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 1.526/2011

Cria a exigência para que laboratórios e clínicas de análise sanguínea proponham a
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todos os pacientes e usuários a possibilidade de doação de sangue como amostra

para efeitos de manutenção do banco de dados de eventuais doadores de medula

óssea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Todos  os  laboratórios  e  clínicas  de  análise  sanguínea  instalados  no

território  de  Minas  Gerais  ficam obrigados  a  propor  aos  eventuais  doadores e/ou

usuários de serviços de análise sanguínea a possibilidade de doação de 5ml (cinco

mililitros) a 10ml (dez mililitros) de sangue como amostra para efeitos de manutenção

do banco de dados de eventuais doadores de medula óssea.

§ 1º - O laboratório deverá manter a resposta da proposta junto com o cadastro do

doador.

§ 2º - A amostra de sangue obtida por meio da concordância do usuário deverá ser

enviada  para  o  Hemominas  ou  outra  entidade  habilitada  escolhida  por  meio  de

regulamentação do Poder Executivo.

Art. 2º - Os laboratórios e clínicas de análise sanguínea ficam obrigados a afixar

cartazes em locais visíveis de seus estabelecimentos, bem como devem fazer constar

nos impressos de resultados de todos os exames realizados informações sobre esta

lei.

Parágrafo  único  -  Nas  informações  prestadas  nos  termos  deste  artigo  deverão

constar:

I - a simplicidade do procedimento de doação de amostra de sangue;

II - frases ou mensagens de incentivo a realizar a doação de amostra de sangue;

III - importância da doação de medula óssea.

Art. 3º - O laboratório ou clínica que não cumprir as condições estabelecidas nesta

lei estarão sujeitos à multa de até R$5.000, 00 (cinco mil reais) por infração.

Art.  4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

João Vítor Xavier

Justificação:  De acordo com uma pesquisa  realizada pelo  Registro  Nacional  de
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Doadores de Medula Óssea Redome -, a chance de um brasileiro localizar doador em

território  nacional  é  30  vezes maior  em relação à possibilidade de encontrá-lo  no

exterior, por causa das características genéticas. Além disso, o doador ideal (irmão

compatível) só está disponível em cerca de 30% das famílias brasileiras. Para 70%

dos pacientes é necessário identificar um doador alternativo.

Assim, o objetivo desta lei é possibilitar a ampliação de dados que possam revelar

eventuais doadores de medula óssea, abrindo a possibilidade de salvar milhares de

vidas. 

Em  outras  palavras,  um  simples  exame  de  sangue  pode  revelar  doadores  de

medula óssea em potencial. 

É importante ressaltar que esta lei não visa a obrigar ninguém a doar nem sangue

nem medula óssea, apenas expandir a possibilidade e a probabilidade de encontrar

possíveis doadores de medula óssea.

- 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 1.527/2011

Institui o Sistema Estadual de Coleta Móvel de Sangue.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado, o Sistema Estadual de Coleta Móvel

de Sangue, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde.

Parágrafo único - O objetivo geral do Sistema Estadual de Coleta Móvel de Sangue

é aumentar o número de doadores de sangue no Estado e consequentemente os

estoques de sangue dos hemocentros.

Art. 2° - Constituem objetivos do Sistema Estadual de Coleta Móvel de Sangue:

I- Incentivar a doação de sangue;

II- Facilitar a doação de sangue;

III- Promover campanhas educativas sobre a importância da doação de sangue;

IV- Realizar exames obrigatórios para doadores;

V- Esclarecer dúvidas sobre a doação de sangue;

VI- Organizar mutirões de doação de sangue;

VII - Colaborar em ações que visem aumentar os estoques dos bancos de sangue.
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Art. 3° - A Secretaria de Estado de Saúde manterá u nidades móveis de coleta de

sangue, que funcionarão em veículos especialmente adaptados para essa finalidade.

Art.  4° -  O Sistema Estadual de Coleta Móvel  de San gue disponibilizará serviço

telefônico  gratuito  para  agendamento  das  doações  de  sangue,  por  meio  de  uma

central,  e  deslocará  uma  unidade  de  atendimento  ao  doador  para  o  endereço

agendado, no dia e no horário marcado.

Art.  5° -  Poderão ser  firmados convênios  e parceria s com prefeituras, hospitais,

hemocentros,  organizações não governamentais  e  instituições públicas  e privadas

para a consecução dos objetivos previstos na lei.

Art.  6° -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrã o  por  conta  das  dotações

orçamentárias  próprias  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  suplementares  se

necessário.

Art. 7° - O Poder Executivo fica autorizado a regul amentar a aplicação desta lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Os estoques dos hemocentros do Estado apresentam constantemente

níveis preocupantes. Como consequência inevitável, os hospitais trabalham no limite

de sua capacidade diária. 

Em algumas cidades, os estoques já são insuficientes para atender os pacientes

internados que precisam de transfusões diárias.  Durante a temporada de verão, a

situação se agrava.

A  situação  preocupa  as  autoridades  médicas,  que  temem  a  perda  de  vidas

humanas em razão da falta de sangue nos hemocentros. Pacientes submetidos a

transplantes  de  órgãos,  em  terapia  para  o  câncer  e  portadores  de  muitas  outras

doenças  dependem  de  sangue  e  de  seus  derivados  para  a  continuidade  do

tratamento.

Todo esforço para salvar uma vida, com a mobilização de médicos e enfermeiros e

com toda a infraestrutura hospitalar, poderá ser em vão se o hospital não tiver uma

bolsa de sangue para a transfusão. 

Apesar  dos  constantes  apelos  para  incentivar  a  doação  de  sangue,  com
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campanhas  educativas  nos  meios  de  comunicação,  o  número  de  doadores  se

mantém  estável.  Uma  das  barreiras  no  trabalho  realizado  para  o  aumento  das

doações  é  a  dificuldade do doador  de  se  deslocar  até  os  hospitais  e  bancos  de

sangue.

Os doadores são obrigados, muitas vezes, a faltar ao trabalho para realizar um ato

que poderá salvar uma ou mais vidas. Também precisam arcar com as despesas de

transporte.  Para  quem  mora  longe  do  local  da  doação,  o  gasto  é  realmente  um

impeditivo,  principalmente  para  as  pessoas  de  baixo  poder  aquisitivo,  que  fazem

grandes sacrifícios em nome da solidariedade.

Como solução  ao  problema de  deslocamento,  alguns  Estados,  como o  Rio  de

Janeiro, criaram serviços de coleta móvel de sangue. Uma ideia copiada de outros

países, mas que alcança excelentes resultados. O doador agenda a doação por meio

de ligação telefônica gratuita. No dia e no horário marcado, um veículo adaptado da

Secretaria de Saúde vai até o local agendado para realizar a coleta de sangue. Antes,

porém, realiza todos os exames obrigatórios. Tudo muito simples, rápido e fácil.

O serviço de coleta móvel de sangue poderá ainda atuar em mutirões de doação e

em  pontos  de  maior  concentração de pessoas,  em  parceria  com associações  de

moradores, organizações não governamentais e sindicatos. Além disso, uma empresa

privada poderá realizar uma campanha interna e o serviço de coleta móvel poderá ir

até essa empresa e passar o dia coletando sangue de seus funcionários.

Por  tais  razões,  conclamamos  todos  os  colegas  Deputados  para  que  votem

favoravelmente à proposição ora apresentada.

- 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 1.528/2011 

Dispõe  sobre  procedimentos  para  utilização  de  equipamentos  e  produtos

destinados à emissão de raio laser no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam estabelecidos os procedimentos e as normas para a utilização de

equipamentos  e  produtos  destinados  à  emissão  de  raio  laser  de  uso  médico,

industrial, de entretenimento, clinicas de beleza ou de qualquer outra utilização em
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que esteja envolvido risco à saúde humana individual ou coletiva.

Art.  2º  -  Os  estabelecimentos  de  que  trata  esta  lei,  além  de  atenderem  as

exigências da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - e da Secretaria de

Vigilância local, deverão ter:

I  -  identificação clara e precisa do estabelecimento, de forma que sua finalidade

seja facilmente compreendida pelo público.

II - manter à disposição da fiscalização:

a) identificação do fornecedor do equipamento;

b) marca e registro junto a Anvisa;

c) nota fiscal da aquisição do equipamento;

d)  AFE  autorização  de  funcionamento  da  empresa  -  AEF  -  do  fabricante  ou

importador;

III  -  identificação do profissional que fará o procedimento utilizando o raio laser,

expondo em local  visível  o  diploma de qualificação,  bem  como a  autorização  da

Secretaria  de  Vigilância  Sanitária  de  que  o  mesmo  está  apto  a  executar  os

procedimentos;

IV - fornecer ao paciente nota fiscal ou documento, discriminando a região do corpo

em  que  foi  feito  o  procedimento,  a  finalidade  da  aplicação,  o  equipamento,  as

ponteiras utilizadas e a potência do raio laser aplicado;

V  -  afixado  em  local  apropriado  e  visível  ao  público  o  quadro  de  horário  de

funcionamento, bem como o nome do responsável pela execução dos procedimentos;

VI  -  ter  livro  próprio  devidamente  numerado  e  paginado,  considerando-o  como

prontuário  individual,  autenticado  na  Vigilância  Sanitária  do  Município,  contendo

informações  dos  clientes  que  se  submeteram  aos  procedimentos  destes

equipamentos com:

a) nome completo, alcunha, idade, sexo, endereço, telefone, numero de documento

de identidade e cadastro de pessoa física - CPF -;

b) data dos atendimentos e procedimentos realizados;

c) indicação da região corpórea submetida ao procedimento;

VII - arquivo próprio contendo as autorizações com firma reconhecida, dos pais ou

responsáveis, para maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos de idade,
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organizado de tal forma que possa ser objeto de rápida verificação por parte das

autoridades sanitárias competentes;

VIII - livro de acidentes, autenticados na vigilância sanitária municipal, contendo:

a)  anotação  de  acidentes,  de  qualquer  natureza,  que  envolva  o  cliente  ou  o

executador dos procedimentos;

b)  anotação de reação alérgica aguda após o procedimento,  bem como reação

alérgica  ou  inflamatória  tardia  comunicada  pelo  cliente  ao  responsável  pelo

estabelecimento;

c) anotação de complicações que o cliente venha a comunicar ao responsável pelo

estabelecimento,  tais  como:  infecção  localizada,  problemas  oftalmológicos,

sangramento, queimaduras e outros;

d) data da ocorrência do acidente.

Art. 3º - Os responsáveis pelos estabelecimentos de que trata esta lei devem fixar

cartazes ou comprovar que forneceram material para o público, principalmente para

paciente, informando sobre os riscos decorrentes da execução dos procedimentos.

Art. 4º - É expressamente proibida a realização do procedimento objeto desta lei em

menores de dezesseis anos de idade, e em menor de dezoito anos de idade sem a

autorização dos pais ou responsável legal.

Parágrafo único - A autorização que trata o “caput” deste artigo deverá ficar, durante

três anos, em arquivo mantido pelo profissional que realizou o procedimento.

Art.  5º  -  A responsabilidade de fiscalizar  o  cumprimento  da  lei  fica  a  cargo  da

gerência de Vigilância Sanitária do Município.

Art. 6º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas na legislação sanitária do Município, que, dependendo da responsabilidade

apurada, poderão ser de:

I - advertência;

II - multa;

III - cassação do alvará de funcionamento. 

§ 1º  -  Os valores  das  multas  e  demais  condições exigíveis  para aplicação das

penalidades serão definidos em regulamentação, a ser editada pelo poder executivo

no prazo de noventa dias, a contar da data da publicação desta lei.
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§  2º  -  Fica  concedido  o  prazo  de  sessenta  dias,  a  partir  da  publicação  da

regulamentação  desta  lei,  para  os  responsáveis  para  se  adaptarem  às  suas

exigências.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Esta  propositura  tem  por  finalidade  regulamentar  a  utilização  dos

equipamentos que empregam a tecnologia laser utilizados em consultórios médicos,

clinicas de estética, salões de beleza, hospitais e similares.

Como estes equipamentos são provenientes de outros países e seguem normas e

padrões  de  fabricação  e  utilização  muitas  vezes  desconhecidos  dos  usuários

nacionais,  e  dada  a  importância  de  se  conhecer  os  padrões  utilizados  para  sua

classificação,  em  função  do  tipo  de  laser  utilizado  e  dos  riscos  potenciais  que

representam à saúde humana, na maioria das vezes os próprios profissionais que

utilizarão a maquina não tem conhecimento do estado do equipamento, quando foi a

última manutenção, a vida útil das lâmpadas, a idade da máquina e se o equipamento

está calibrado.

Por isso é importante observarmos também a aptidão do executor, pois o aparelho

de raio laser não é um brinquedo. A diferença entre o resultado pretendido e uma

lesão  permanente  no  paciente/vitima  passa  pelo  tipo  de  laser  usado,  potência

utilizada, conhecimento do profissional, manutenção do equipamento específica, pois

cada marca tem suas peculiaridades.

A maioria  dos danos provocados pela radiação e emissão de laser  se deve ao

aquecimento dos tecidos que a absorvem. Os laseres visíveis são particularmente

perigosos,  pois  o  olho  humano  focaliza  o  feixe  na  retina  e  esta  pode  sofrer

queimaduras. A densidade de potência do ponto laser focalizado na retina é cerca de

100.000 vezes a densidade de potência incidente na córnea.  Assim, embora seja

relativamente seguro expor  a pele a laseres visíveis de baixa potência,  é sempre

perigoso observar o feixe diretamente.

O maior aumento no uso do laser nos últimos anos tem sido no setor da beleza,

clinicas de estética, salões de beleza, em consultórios médicos na dermatologia e
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cirurgia  plástica,  e  nem  sempre  os  profissionais  tem  o  domínio  da  volta  do

procedimento (nos dizeres de um profissional experiente em aplicação de laser). A

volta  se  resume no “antes,  durante  e  depois  do  procedimento”.  Possíveis  lesões

oculares são mais propensas a ocorrer aos pacientes, porém podem ocorrer também

nos  médicos e  em outras  pessoas  que estejam no ambiente  onde é  realizado  o

procedimento, enquanto estão usando vários comprimentos de onda do laser para

executar cirurgia dermatológica, ou clareamento ou depilação. A proteção do paciente

e dos executores é essencial.

A fiscalização do equipamento e a aptidão do executor estão diretamente ligadas ao

resultado da utilização, pois, como foi dito antes, a diferença entre o resultado positivo

e  um  acidente  grave  com  lesões  permanentes  é  apenas  de  um  disparo  do

equipamento de um milímetro a mais,  na profundidade,  para cima ou para baixo,

direita ou esquerda, um erro na hora de digitar a potência, que pode prejudicar o resto

da vida do paciente/consumidor.

Por isso a regulamentação é necessária, esse ato (e a consequente fiscalização) é

a diferença entre prevenir ou socorrer e na maioria das vezes, o socorro não será

suficiente.

Pelos  motivos dissertados e  demonstrados  de real  e veemente necessidade de

apoio, apresentamos esta proposição contando com o apoio dos nobres pares.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.529/2011

Dispõe  sobre  produtos  no  estado  líquido  comercializados  em  recipientes  não

transparentes na forma que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os fabricantes de produtos líquidos comercializados em embalagens não

transparentes ficam obrigados a colocar janelas de comprovação da existência da

quantidade  do  produto  rigorosamente  em  conformidade  com  o  expresso  no

recipiente.

Art.  2º  -  Aplica-se  esta  lei  a  todos  e  quaisquer  produtos  comercializados  em

embalagem não transparente que possuam seus conteúdos auferidos pela unidade
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litro.

Parágrafo único - As embalagens deverão conter a janela de comprovação, bem

como a régua na unidade litro referente à medida comercializada.

Art. 3º - Os fabricantes terão um prazo improrrogável de noventa dias a partir da

publicação desta lei para se adequarem à nova sistemática.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: As doutrinas que se preocupam com o bem-estar do consumidor não

se atentaram para o assunto objeto deste projeto de lei, o que significa dizer que

podemos estar sendo ludibriados na hora de adquirir um produto acondicionado em

embalagem não transparente.

Existem alguns recipientes que geram uma terrível desconfiança de que falta algo

em seu interior; porém, como saber? Como ter certeza? Com quem reclamar? E se

estivermos errados? Essas são as perguntas que nos fazemos; logo após concluímos

que se  faltar  uma coisa insignificante é melhor  deixar  para  lá,  para que procurar

barulho por tão pouco? Será que é pouco mesmo? Será que estamos deixando de

exercer nossos direitos de cidadão? Não é assim que devemos proceder. Sabemos

que  várias  gotas  enchem um  litro,  e,  caso o  fabricante  subtraia  uma quantidade

mínima, desprezível de uma embalagem, todas que pertencem àquele lote, somadas,

perfarão uma quantidade significativa. Não é honesto. Devemos pagar pela qualidade

e pela quantidade do que adquirimos. Não admitimos espertalhões.

Sendo assim, este projeto de lei pode por fim encerrar essa prática maldosa contra

nossa  população  e  oferecer  a  absoluta  e  insofismável  convicção  que  realmente

pagamos a quantidade adquirida.

- 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 1.530/2011

Dispõe sobre o serviço de disque-denúncia contra a homofobia no Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituído o serviço disque-denúncia contra a homofobia no Estado.

Parágrafo único - O serviço a ser criado visa à proteção e ao combate da violência

e da discriminação contra gays,  lésbicas, transgêneros e bissexuais,  por  meio de

denúncias feitas por qualquer cidadão, através dos órgãos de comunicação, telefone,

carta ou por qualquer outra forma de comunicação, levadas ao poder público estadual

ou municipal. 

Art.  2º  -  O  Estado  poderá  celebrar  convênios  com  os  Municípios,  visando  à

instituição de uma política  conjunta  de  apuração das  denúncias  formuladas  e  ao

encaminhamento destas aos órgãos fiscalizadores competentes.

Art. 3º - O Estado deve garantir ampla divulgação destas medidas e divulgará um

número de telefone para contato direto da população com a Secretaria de Estado de

Justiça e Direitos Humanos.

Art. 4º - Fica assegurado o sigilo absoluto da identidade do denunciante, se assim o

desejar. 

Art. 5º - Para o custeio e o financiamento deste programa, fica o Poder Executivo

autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  no  orçamento  do  Estado,  utilizar  recursos

provenientes  de  arrecadações  oriundas  de  receitas  da  Secretaria  de  Estado  de

Justiça e Direitos Humanos e de outras fontes.

Art.6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  O  Programa  Nacional  de  Combate  à  Violência  e  à  Discriminação

contra  GLTB  (Gays,  Lésbicas,  Transgêneros  e  Bissexuais)  e  de  Promoção  da

Cidadania  de  Homossexuais  -  Brasil  sem  Homofobia  -  é  uma  das  bases  que

fundamentam a ampliação e o fortalecimento do exercício da cidadania no Brasil.

Minas Gerais não pode ficar de fora desse movimento, que é um verdadeiro marco

histórico na luta pela garantia dos direitos humanos de homossexuais.

O projeto  que ora  apresentamos propõe também a educação e  a mudança de

comportamento dos gestores públicos e da população em geral, e buscando fomentar

atitudes positivas no sentido de sermos firmes e sinceros e não aceitarmos nenhum

ato de discriminação e adotarmos um não à violência como bandeira de luta. E que
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esta  iniciativa  prospere  e  avance  na  implementação  de  politicas  públicas,

incorporando de maneira ampla e digna milhões de brasileiros.

Espero por tudo isso contar com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação

desta 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 1.531/2011

Declara de  utilidade pública  o  Clube de Mães Estrela  da Manhã,  com sede no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Mães Estrela da Manhã,

com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Luiz Carlos Miranda

Justificação:  O  Clube  de  Mães  Estrela  da  Manhã,  com  sede  no  Município  de

Ipatinga,  é  uma  entidade  jurídica,  filantrópica,  de  caráter  educacional,  cultural,

desportivo, assistencial, de saúde, de estudo e pesquisa, sem fins lucrativos, com

duração indeterminada (art.  2º  do Estatuto).  O Clube de Mães tem por  finalidade

desenvolver  atividades  comunitárias  com  as  mães  e  familiares  de  vários  bairros,

apoiar  atividades  artesanais,  promover  o  voluntariado,  amparar  a  infância  e  a

adolescência proporcionando abrigo, alimentação, recreação, educação, assistência

médica e social, conforme atesta o art. 3º do Estatuto.

O Clube de Mães Estrela da Manhã foi fundado em 1998 e encontra-se em pleno e

regular funcionamento, cumprindo suas atividades estatutárias e sociais,  conforme

atesta a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Creuzenir Lúcia dos

Santos Barreto.

Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade  moral  e  a

instituição  não  remunera,  sob  nenhuma  forma,  seus  membros,  sendo  vedada  a

distribuição de lucros, bonificações, ou quaisquer outras vantagens ou benefícios a
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seus dirigentes (parágrafo único do art. 14 do Estatuto).

Em caso de dissolução da instituição, os bens remanescentes serão destinados a

outra instituição congênere, com personalidade jurídica, preferencialmente de mesmo

objeto e que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência ou a entidade

pública.

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste 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 1.532/2011

Declara de utilidade pública estadual a Missão Amor, com sede no Município de

Betim. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública estadual a Missão Amor, com sede no

Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Maria Tereza Lara

Justificação:  A  Missão  Amor,  com  sede  no  Município  de  Betim,  desenvolve

atividades com crianças e adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade

psicossocial.  Também  oferece  cursos  de  alfabetização  de  adultos,  campanhas

educativas com participação de entidades civis, públicas e privadas, além de atender

às demandas da comunidade. Reconhecê-la como uma entidade de utilidade pública

estadual  será  uma  ação  deste  Parlamento  em  reconhecimento  ao  trabalho

desenvolvido  pela  entidade,  motivo  pelo  qual  contamos  com  o  voto  dos  nobres

parlamentares desta Casa Legislativa.

- 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 1.533/2011

Declara de utilidade pública a entidade Bom Samaritano Associação de Amparo,

com sede no Município de Cláudio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Bom Samaritano Associação

de Amparo, com sede no Município de Cláudio.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Neider Moreira

Justificação: A entidade em epígrafe atende todos os requisitos da Lei nº 15.430, de

2005.  A entidade Bom Samaritano Associação de Amparo, fundada em 2/2/92, no

Município de Cláudio, tem por finalidades estatutárias a proteção da saúde da família,

da maternidade, da infância e da velhice; a criação de condições favoráveis  para

acesso à prestação de assistência médica, odontológica, farmacêutica, hospitalar e

ambulatorial;  o  combate  à  fome  e  à  pobreza;  o  desenvolvimento  de  atividades

voltadas para a preservação do meio ambiente; entre outras.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.534/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Orquidófila  de  Itaguara  -  AOI  -,  no

Município de Itaguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Orquidófila de Itaguara -

AOI -, com sede no Município de Itaguara.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Neider Moreira 

Justificação: A Associação Orquidófila de Itaguara - AOI - atende todos os requisitos
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da Lei nº 15.430, de 2005. Fundada em 20/9/2009, no Município de Itaguara, ela tem

por finalidades estatutárias a congregação dos amadores, cultivadores, estudiosos e

preservadores  de  orquídeas;  a  promoção  de  estudos  sobre  o  ambiente  natural,

cultivo, reprodução, pragas e doenças da espécie; a organização e a manutenção de

biblioteca,  pinacoteca,  filmacoteca,  discoteca  e  arquivos  de  revistas,  boletins  ou

outros materiais especializados; dentre outras.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.535/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  das  Comunidades  de

Amoras, Jacarandá, Catana e Três Barras, do Município de Carmo do Cajuru.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  das

Comunidades de Amoras, Jacarandá, Catana e Três Barras, com sede no Município

de Carmo do Cajuru.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Neider Moreira

Justificação: A entidade em epígrafe atende todos os requisitos da Lei nº 15.430, de

2005. A Associação de Moradores das Comunidades de Amoras, Jacarandá, Catana

e Três Barras,  fundada em 5/9/2008,  no Município  de Carmo do Cajuru,  tem por

objetivos estatutários a assistência social no desenvolvimento de ações em benefício

da comunidade, tendo em vista a proteção da saúde da família, da maternidade, da

infância  e  da  velhice;  o  combate  à  fome  e  à  pobreza;  a  integração  dos  seus

beneficiários ao trabalho, entre outros.

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
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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 1.536/2011

Institui o Dia Estadual do Quadrilheiro Junino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Quadrilheiro Junino, a ser comemorado,

anualmente, no do dia 1º de junho.

Parágrafo único - Considera-se quadrilheiro junino o profissional que utililiza meio

de expressão artística cantada, dançada ou falada transmitido por tradição popular

nas festas juninas.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Paulo Lamac

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que institui o Dia Estadual do Quadrilheiro Junino.

A apresentação deste  projeto fundamenta-se no propósito de valorizar  a cultura

popular  e  homenagear  o  quadrilheiro  junino,  que dá forma e  vida  à  tradicional  e

majestosa festa de São João.

É importante lembrar que em nosso Estado existem diversos grupos de quadrilha

que mobilizam durante  todo o  ano crianças,  jovens  e  adultos  na  organização  da

popular  festa  junina.  Trata-se  de  verdadeira  manifestação cultural  que fortalece  o

turismo e cria oportunidades de geração de renda.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a

aprovação deste projeto.

- 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 1.537/2011

Dispõe sobre as exigências para a revalidação de títulos obtidos em instituições de

ensino do Mercosul no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedado aos órgãos da administração direta, indireta e às fundações do
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Estado exigir a revalidação de títulos obtidos em instituições de ensino superior dos

países membros do Mercosul.

Art. 2º - Aplica-se a vedação do art. 1º desta lei nos seguintes casos:

I - Concessão de progressão funcional por titulação;

II - Gratificação pela titulação;

III  -  Concessão  de  benefícios  legais  decorrentes  da  obtenção  da  titulação

respectiva.

Parágrafo único -  Os editais  de concurso público para  seleção de docentes ou

pesquisadores não conterão exigências que possam ferir o disposto nesta lei.

Art. 3º - Não se aplicam a esta lei os títulos obtidos no exterior em instituição de

ensino localizada fora do território dos países membros do Mercosul.

Art. 4º - São nulas de pleno direito as exigências de revalidação que possam causar

prejuízo  aos  detentores  de  títulos  obtidos  em  instituição dos  países  membros  do

Mercosul,  em face daqueles equivalentes obtidos no Brasil,  cujo tratamento venha

caracterizar obstáculo ao exercício da docência, pesquisa ou seleção para ingresso

na respectiva carreira, no âmbito da administração pública estadual direta, indireta e

fundacional.

Art.  5º  -  Esta  lei  será  regulamentada  no  prazo  de  noventa  dias  pelo  Poder

Executivo.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Pompílio Canavez

Justificação: Este projeto visa adequar a legislação estadual às normas exaradas

pelos acordos no campo educacional celebrados pelos países membros do Mercosul.

Atualmente, muitos brasileiros obtém sua titulação como mestres e doutores em

instituições qualificadas de países membros do Mercosul.  Entretanto, esses títulos

muitas vezes não são reconhecidos no Brasil ou encontram enorme dificuldade para

serem revalidados.

É, portanto, o objetivo deste projeto possibilitar aos acadêmicos com pós-graduação

em universidades de países membros do Mercosul ter seus títulos reconhecidos no

território do Estado de Minas Gerais, sem necessidade de revalidá-los.
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- 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 1.538/2011 

Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Nova Criatura, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunidade  Nova

Criatura, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Tenente Lúcio

Justificação: A Associação Comunidade Nova Criatura, com sede no Município de

Uberlândia,  é uma entidade de direito privado,  sem fins lucrativos,  que tem como

escopo  a  prevenção  da  dependência  de  drogas  e  álcool,  a  atenção  aos  já

dependentes, bem como seu tratamento e sua reinserção social,  além do apoio a

seus familiares.

Com esse propósito, a Associação realiza programas de acolhimento, orientação e

tratamento dos usuários de drogas e álcool, desempenhando importante trabalho de

recuperação desses indivíduos, com inegáveis benefícios para a sociedade.

Por essa razão, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este projeto de

lei,  que  pretende  outorgar  à  Associação  Comunidade  Nova  Criatura  o  título  de

utilidade pública.

- 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 1.539/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.015/2009)

Acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe

sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, fica acrescida do seguinte art.
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6º-A:

“Art. 6º-A - É da competência dos organizadores do evento providenciar o pronto

atendimento de saúde como parte da programação.”.

Art.  2º  -  A ementa da Lei  nº  14.130,  de 2001,  passa a ter  a seguinte redação:

“Dispõe  sobre  a  prevenção  contra  incêndio  e  o  pronto  atendimento  à  saúde  em

eventos públicos realizados no Estado e dá outras providências”.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A proposição versa sobre a defesa da saúde da população, assunto de

competência comum de todas as entidades federadas, cabendo, pois, ao Estado não

só a edição de normas jurídicas sobre a matéria, mas também a prática de ações

concretas que visem à proteção da saúde, conforme se depreende do disposto no art.

23, II, da Constituição da República, e no art. 11, II, da Carta mineira.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 797/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.540/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Afro-Cambuquirense, com sede

no Município de Cambuquira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Afro-

Cambuquirense, com sede no Município de Cambuquira.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação Cultural  Afro-Cambuquirense, fundada em 6/3/2005, é

uma associação de direito civil privado, sem fins lucrativos e de utilidade pública, que

adota  os  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,
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economicidade e eficiência, com duração por tempo indeterminado e sede e foro no

Município de Cambuquira.

A Associação Cultural  Afro-Cambuquirense tem por  finalidades pesquisar,  unir  e

preservar a cultura afro-brasileira, grupos folclóricos e outros; promover ações contra

o racismo; prestar assistência social,  política e cultural;  promover cursos, eventos,

debates, entre outras atividades previstas em seu estatuto.

A referida Associação, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao

processo, está em pleno e regular funcionamento desde 2005, sendo a sua diretoria

constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando  que

desabone sua conduta.  Outrossim,  a entidade não remunera os membros de sua

diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,  vantagens  ou

bonificações a dirigentes, associados ou Conselheiros, sob nenhuma forma. Assim,

por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio dos nobres

pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.541/2011

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Suzana, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Suzana, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A  Associação  Esportiva  Suzana,  fundada  em  23/6/53,  é  uma

associação de direito  civil  privado,  sem fins  lucrativos e  de utilidade pública,  que

adota  os  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,

economicidade e eficiência, com duração por tempo indeterminado, e sede e foro em

Belo Horizonte.
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A Associação  Esportiva  Suzana  tem  por  finalidade  proporcionar  a  difusão  do

civismo e  da  cultura  física,  principalmente  o  futebol,  podendo,  ainda,  promover  a

prática  ou  a  competição  em  todas  as  modalidades  esportivas  amadoristas

especializadas, inclusive nos termos da lei vigente.

A Associação  Esportiva  Suzana,  pelo  que  se  infere  da  leitura  dos  documentos

anexados ao processo, está em pleno e regular funcionamento desde 1953, sendo a

sua  diretoria  constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada

constando  que  desabone  sua  conduta.  Outrossim,  a  entidade  não  remunera  os

membros  de  sua  diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,

vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou Conselheiros, sob nenhuma

forma. Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o

apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.542/2011

Altera a Lei nº 13.772, de 11 de dezembro de 2000, e autoriza o Poder Executivo a

divulgar anualmente, nos meios de comunicação, as estatísticas dos resultados de

atendimentos prestados pelas Polícias Civil e Militar do Estado de Minas Gerais.

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado á Lei nº 13.772, de 11 de dezembro de 2000, o seguinte

artigo:

“Art. (...) - O Poder Executivo fica autorizado a divulgar anualmente, nos meios de

comunicação  de  massa,  estatísticas  dos  resultados  dos  atendimentos  prestados

pelas Polícias Civil e Militar do Estado de Minas Gerais .

Parágrafo único: Entendem-se por meios de comunicação de massa, para efeito do

disposto no “caput”, aqueles que atimgem ampla parcela da população, em especial

rádios e televisões nos seus horários de maior audiência.”.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Sargento Rodrigues
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Justificação: Visa este projeto de lei  alterar a Lei nº 13.772, de 11/12/2000, que

dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade

no  Estado,  incluindo  a  divulgação  anual  de  estatísticas  dos  resultados  dos

atendimentos prestados pelas Polícia Civil e Militar do Estado de Minas Gerais.

No  mérito,  nada  mais  oportuno  que  este  projeto,  tendo  em  vista  a  divulgação

recente de informações de que a maioria dos brasileiros queixa-se da lentidão das

ações da polícia, (“90% dos brasileiros se sentem inseguros e maioria reclama da

lentidão da polícia”, “O Estado de São Paulo”, edição de 3/12/2010, pág. C-5).

A leitura das informações indica que a sensação de insegurança é alta entre os

brasileiros. A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

IPEA -  com base no Sistema de Indicadores de Percepção Social  -  Sips  -  sobre

segurança pública. A avaliação, além de indicar que nove em cada dez entrevistados

têm  medo  de  crimes  como  homicídios  e  roubos,  apontou  que  61,7%  desses

entrevistados reclamam da lentidão do atendimento de emergência da polícia,  em

especial quando o pedido de socorro é feito por telefone.

A proposição  ora  apresentada  pode  contribuir  para  modificar  esse  quadro.  Ao

apresentar  anualmente  dados  estatísticos  de  como  têm  funcionado  as  nossas

polícias,  conseguiremos  demonstrar  a  eficiência  exigida  pela  sociedade  e,  com

certeza, contribuiremos para modificar a visão negativa sobre as Corporações.

São esse os motivos que nos levaram a formular esta proposição de lei, para cuja

aprovação esperamos contar com o indispensável 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 1.543/2011

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, fica acrescida do seguinte

artigo:

“Art.  ...  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  isentar  de  tributos  estaduais,  a

qualquer título, as aquisições de veículos automotores do tipo popular, efetuadas por
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policiais  civis,  policiais  militares,  bombeiros  militares,  agentes  penitenciários  e

socioeducativos da ativa, inativos, reformados ou aposentados, desde que para uso

próprio.

Parágrafo único - A isenção de que trata o “caput” será deferida para aquisição de

um veículo novo (zero quilômetro) de fabricação nacional.”.

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

Sala das Reuniões, 4 de maio de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Visa este projeto de lei  a  alterar  a legislação que trata do Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - a fim de autorizar a isenção de

tributos estaduais, a qualquer título, para as aquisições de veículos automotores do

tipo popular, efetuadas por policiais civis, policiais militares e bombeiros militares, da

ativa, inativos, reformados ou aposentados, desde que para uso próprio.

A isenção de que trata a proposição deverá ser deferida para aquisição de um único

veículo novo (zero quilômetro) de fabricação nacional.

São esse os motivos que nos levaram a formular esta proposição de lei, para cuja

aprovação esperamos contar com o indispensável 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.

REQUERIMENTOS 

Nº 564/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Senador Aécio Neves da Cunha pela importante iniciativa

que deu origem à alteração do texto da Medida Provisória nº 512, estendendo aos

Municípios  da Área Mineira da Sudene os  benefícios  fiscais  federais  a empresas

automotoras  que  vierem  a  se  instalar  na  região.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.)

Nº 565/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Francisco  Sérgio  de  Assis,  Presidente  da

Federação dos Cafeicultores do Cerrado, pela campanha Café de Atitude, que visa

agregar  mais  credibilidade,  gerar  desenvolvimento  e  valor  e  difundir  o  café  do

cerrado. (- À Comissão de Política Agropecuária.)



355
____________________________________________________________________________

Nº  566/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  ao  Dnit  e  ao  DER-MG  pedido  de

providências para que seja asfaltado o trecho que liga o Município de Itaúna ao de

Igaratinga. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 567/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Justiça do Trabalho, integrada pelo Superior Tribunal

do Trabalho, por 24 tribunais regionais e por 1.378 varas, pelos 70 anos de instalação

da Justiça do Trabalho no Brasil. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 568/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Maciel, Prefeito Municipal de Ouro Fino, e

com o Sr. Antônio Carlos Franceli, Secretário Municipal de Ação Social, pelo Prêmio

Mineiro  de  Boas  Práticas  na  Gestão  Municipal  na  categoria  Gestão  do

Desenvolvimento Social. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 569/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Cel. PM Robson Alves Campos Ferreira, Comandante da

17ª Região da PMMG, e com o Ten.- Ce.l PM Sérgio Henrique Soares Fernandes,

Comandante do 20º Batalhão da PMMG, pela formatura de mais uma turma do Curso

Técnico em Segurança Pública-CTPS-2010. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 570/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com a  comunidade  de Pedralva  pelos  124 anos  de  emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 571/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Sra.  Telma  Ramalho  Mendes,  Presidente  do  Conselho

Regional de Enfermagem de Minas Gerais, pelo transcurso do Dia do Enfermeiro. (- À

Comissão de Saúde.)

Nº 572/2011, do Deputado Fred Costa, em que solicita seja formulada manifestação

de regozijo à Nunciatura Apostólica e à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

pela beatificação do Papa João Paulo II. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  573/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Diretoria da Rede Bandeirantes de Televisão do Triângulo

Mineiro - Band-Triângulo - pelos relevantes serviços prestados por essa empresa de



356
____________________________________________________________________________

comunicação à população do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, a qual completa

este mês 1.000 dias de atividades nessas regiões. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  574/2011,  do  Deputado  Bonifácio  Mourão  e  outros,  em  que  solicitam  seja

encaminhado  ao  Ministro  da  Fazenda  e  à  Presidenta  da  República  pedido  de

providências para que incluam Minas Gerais na grade de investimentos previstos pelo

governo  da  União  nos  Estados  Federados.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.)

Nº  575/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Presidência  da  Copasa-  MG  pedido  de  providências  para  a

normalização dos serviços de fornecimento de água em Caxambu. (- À Comissão de

Defesa do Consumidor.)

Nº  576/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da República, ao Ministério da Educação e à Secretaria

de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  pedido  de  providências  para  a

implementação  de  medidas  para  viabilizar  estudos  e  implantar  cursos  técnicos  e

superiores no Município de Caxambu. (- À Comissão de Educação.)

Nº  577/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG, por meio de sua subsidiária Copasa Águas Minerais,

pedido de providências para que a empresa apoie a Prefeitura Municipal de Caxambu

no que se refere à manutenção do Parque das Águas,  especialmente no que diz

respeito à mão de obra para limpeza e conservação, no âmbito do Programa 268 do

PPAG 2008-2011. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº  578/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para que apoie o Município de

Caxambu na elaboração de projetos técnicos de saneamento, especialmente no que

diz  respeito  ao  atendimento  das  moradias  a  serem  construídas  no  âmbito  do

Programa Minha Casa, Minha Vida.

Nº  579/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para a melhoria do serviço de

esgotamento sanitário em Caxambu. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  580/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de providências para

a recuperação do asfalto em Caxambu, destacando-se os Bairros de Vila Verde I, II e

III. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 581/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a  desativação  da

Penitenciária  José  Maria  Alkimin,  no  Município  de  Ribeirão  das  Neves,  com  a

subsequente transformação de suas dependências em patrimônio cultural do Estado.

(- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 582/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves e à Secretaria de Meio Ambiente pedido

de providência para a criação do Parque Municipal e Ambiental Fazenda Mato Grosso

nesse Município.

Nº 583/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Conselho de Política Ambiental - Copam - pedido de providências para a revisão

do Processo de Licenciamento Ambiental n.º 16.541/2009-001/2010, referente à obra

de unidades penitenciárias a serem edificadas em área de proteção ambiental  no

Município de Ribeirão das Neves, tendo em vista a existência de irregularidades no

referido procedimento. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 584/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de providências para que nenhum presídio seja

construído no Município de Ribeirão da Neves, com a suspensão ou a extinção de

qualquer iniciativa em curso nesse sentido. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 585/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para a realização de

melhorias na rede física do Poder Judiciário no Município de Ribeirão das Neves,

bem como para o aprimoramento dos recursos humanos disponíveis nesse Município.

(- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 586/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao  Procurador-Geral  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a  realização  de

investimentos  nas  instalações,  em  equipamentos  e  em  recursos  humanos  nas

unidades do Ministério Público em Ribeirão das Neves. (- À Comissão de Segurança
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Pública.)

Nº 587/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Defensor Público-Geral pedido de providências para a realização de investimentos

nas  instalações,  em  equipamentos  e  em  recursos  humanos  nas  unidades  da

Defensoria Pública em Ribeirão das Neves. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  588/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  Especial  de  Saúde  Indígena do  Ministério  da  Saúde -

Sesai - pedido de providências para o desenvolvimento de atividades de prevenção

do alcoolismo nas comunidades indígenas do Estado.

Nº  589/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Fundação Nacional de Saúde - Funasa - pedido de providências para

o  desenvolvimento  de  atividades  de  prevenção  do  alcoolismo  nas  comunidades

indígenas do Estado. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  590/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que  se  firme  termo  de  compromisso  para  a  promoção  dos  direitos  dos  povos

indígenas do Estado, nos moldes do termo de compromisso firmado pelo Comitê de

Cooperação Técnica de Promoção Conjunta  de  Ações de Efetivação dos Direitos

Humanos do Povo Maxacali. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  591/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Emater-MG pedido de providências para a prestação de assistência

técnica às comunidades indígenas, no plantio, e a capacitação dos técnicos dessa

empresa que atuam em Municípios sedes de aldeias.

Nº  592/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Emater-MG pedido de providências para a ampliação e a revisão da

distribuição  de  sementes  às  comunidades  indígenas  do  Estado,  com  o

estabelecimento  de  calendário  adequado  às  necessidades  do  plantio  e  às

características da alimentação de cada comunidade. (- Distribuídos à Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº  593/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Incra pedido de providências para a identificação de territórios no
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Estado onde possam ser demarcadas as terras das comunidades indígenas.

Nº  594/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Funai  pedido de providências para que se dê atenção à situação

precária das moradias dos povos indígenas do Estado.

Nº  595/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Funai  pedido  de  providências  para  que  esse  órgão  participe  do

Comitê de Cooperação Técnica de Promoção Conjunta de Ações de Efetivação dos

Direitos  Humanos  do  Povo  Maxacali.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Direitos

Humanos.)

Nº  596/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Funai  pedido  de  providências  para  que  esse  órgão  se  estruture

melhor, em termos de recursos materiais e humanos, nas comunidades indígenas. (-

À Comissão de Administração Pública.)

Nº  597/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a fiscalização

da  precária  situação  das  escolas  nas  comunidades  indígenas.  (-  À  Comissão de

Educação.)

Nº  598/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Governo  pedido  de  providências  para  que  se  dê

prioridade à execução das emendas populares voltadas às comunidades indígenas

decorrentes da revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011. (- À Comissão

de Fiscalização Financeira.)

Nº  599/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copanor pedido de providências para a implantação de sistema de

coleta e tratamento de esgotos e abastecimento público de água nas comunidades

indígenas do Estado.

Nº  600/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Funasa pedido de providências para a implantação de sistema de

coleta e tratamento de esgotos e abastecimento público de água nas comunidades

indígenas do Estado.

Nº  601/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para a implantação de sistema

de coleta e tratamento de esgotos e abastecimento público de água nas comunidades

indígenas do Estado.

Nº  602/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Funasa  pedido  de  providências  para  a  promoção  da  saúde  nas

comunidades indígenas do Estado, especialmente no que diz respeito à prevenção e

controle de doenças endêmicas.

Nº  603/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde pedido

de providências para a promoção da saúde nas comunidades indígenas do Estado,

especialmente no que diz respeito à prevenção e controle de doenças endêmicas. (-

Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  604/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário pedido de providências para

a implementação da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a

Agricultura  Familiar  e  Reforma  Agrária  e  do  Programa  Nacional  de  Assistência

Técnica  e  Extensão  Rural  na  Agricultura  Familiar  e  na  Reforma  Agrária  nas

comunidades indígenas do Estado. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  605/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde pedido

de providências para verificar a possibilidade de descentralização de seus escritórios,

bem  como  a  estruturação  de  equipes  técnicas  e  a  implantação  de  serviço  de

transporte sanitário para atendimento à população indígena no Estado. (- À Comissão

de Saúde.)

Nº  606/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Emater-MG pedido de informações sobre a execução da Ação 4147 -

Criação de Pequenos Animais  -  Piscicultura  -  em comunidades indígenas,  com a

discriminação das comunidades em que essa ação tem sido desenvolvida, bem como

do percentual de execução física e financeira da ação nas referidas comunidades.

Nº  607/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de informações sobre a execução da
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Ação  4147  -  Criação  de  Pequenos  Animais  -  Piscicultura  -  em  comunidades

indígenas,  com  a  discriminação  das  comunidades  em  que  essa  ação  tem  sido

desenvolvida, bem como do percentual de execução física e financeira da ação nas

referidas comunidades.

Nº  608/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério Público Estadual pedido de informações sobre a apuração

do assassinato do índio xacriabá Avelino Nunes Macedo, ocorrido em 16/9/2007, na

Aldeia Central Xacriabá, no Município de São João das Missões.

Nº  609/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Polícia Civil do Estado pedido de informações sobre a apuração do

assassinato  do  índio  xacriabá Avelino  Nunes  Macedo,  ocorrido  em 16/9/2007,  na

Aldeia Central Xacriabá, no Município de São João das Missões.

Nº  610/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Companhia  de  Serviços  de  Saneamento  Integrado  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais - Copanor - pedido de informações sobre a execução das

atividades conveniadas entre essa empresa, a Copasa-MG e a Funasa relativas ao

atendimento às comunidades do grupo indígena Maxacali no Estado.

Nº  611/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de informações sobre a execução das atividades

conveniadas  entre  essa  empresa,  a  Companhia  de  Serviços  de  Saneamento

Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Copanor - e a Funasa relativas ao

atendimento às comunidades do grupo indígena Maxacali no Estado. (- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Nº  612/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências  para  identificar  possíveis  territórios  no  Estado para  demarcação  das

terras das comunidades indígenas, conforme documento apresentado pelo Conselho

dos Povos Indígenas. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  613/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para priorizar a

execução das emendas populares voltadas às comunidades indígenas, decorrentes
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do processo de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011. (- À Comissão

de Fiscalização Financeira.)

Nº  614/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Funai  pedido  de  providências  para  dedicar  especial  atenção  à

demarcação e ampliação de terras  dos  povos  indígenas  do Estado,  por  meio  de

processo  de  discussão  com  as  próprias  comunidades  e  conforme  documento

elaborado pelo Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais.

Nº  615/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

verificar a possibilidade de oferecer apoio logístico e financeiro para a realização da

caravana  das  comunidades  indígenas  do  Estado  a  Brasília.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 616/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Chefe do Detran-MG pedido de informações sobre o valor arrecadado por ano pelo

Estado a partir da vigência dos Decretos nºs 43.824, de 2004, e 44.806, de 2008,

através  da  venda  por  leilão  de  veículos  apreendidos  ou  depositados  em  pátios

terceirizados, e sobre outras questões que menciona. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  617/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Transportes e à Diretoria-Geral  do DER-MG pedido de providências

para que estudem a viabilidade do asfaltamento dos trechos sem pavimentação da

Rodovia MG-290.

Nº  618/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Comissão  de  Viação  e  Transportes  da  Câmara  dos  Deputados  pedido  de

providências para que convoquem os Diretores da Anac com o intuito de prestarem

esclarecimentos sobre o Aeroporto da Usiminas.

Do Deputado Fred Costa em que solicita seja realizado ciclo de debates com o

tema “Os Idosos de Minas”, destinado a discutir as políticas públicas de atenção ao

idoso. (- À Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Fred Costa,

Agostinho Patrus  Filho e Sargento Rodrigues,  da Deputada Rosângela Reis  e da

Comissão de Transporte.
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Proposições Não Recebidas

-  A Mesa,  nos  termos  do  inciso  IV  do  art.  173,  c/c  o  inciso  I  do  art.  284  do

Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Da Comissão de Saúde em que solicita seja formulado voto de congratulações com

a Unimed pelos 40 anos de sua fundação. 

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte,

de Saúde, de Fiscalização Financeira e de Assuntos Municipais e do Deputado Hélio

Gomes. 

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente  José  Henrique;  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva, que compõe esta Mesa; demais Deputados e Deputadas; pessoas que

nos visitam; professores presentes nas galerias; imprensa. Sr. Presidente, externo a

minha preocupação com a já declarada volta da inflação no nosso país. Na maioria

dos nossos Estados, Srs. Deputados, o preço da gasolina já passa de R$3,20 por

litro. A Petrobras e o governo federal do PT não se tocam, como se nada estivesse

acontecendo.  O  que  interessa  para  o  consumidor  é  o  preço  final  na  bomba  de

gasolina, e não na refinaria. Há algum tempo, o ex-Presidente Lula veio a público

informar que o nosso Brasil alcançou autossuficiência em produção de petróleo. E aí?

Estamos assustados. Por que, então, a nossa gasolina vai aumentando mais de 30%

em menos de um ano, Deputado Wilson Batista? Já alertam alguns especialistas que

a gasolina é o gatilho da inflação, pois ela continua sendo um dos itens de grande

necessidade para a vida de milhões de brasileiros. Fato que se soma a essa questão

da subida do preço da gasolina é que o governo federal, preocupado com a volta da

inflação, resolveu elevar o IOF com o objetivo de esfriar o crédito e segurar o dólar.

Porém, no nosso entendimento, o único efeito até aqui foi o aumento da arrecadação,

e  essas  medidas  não  tiveram  o  efeito  desejado,  pois  o  preço do dólar  caiu  e  a

inflação continua acima do centro da meta oficial. Notem bem que essa ação foi uma

maneira esperta que o governo federal adotou para tributar mais ainda o nosso povo.
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Esse aumento dado no IOF poderia ser  confundido com uma volta camuflada da

CPMF, pois com esse aumento arrecada-se mais para o governo federal. Ontem, pela

manhã,  vimos  os  Prefeitos  mineiros  necessitados  de  mais  recursos  financeiros.

Estamos vendo a paralisia da Caixa Econômica Federal, que não libera as emendas

parlamentares do governo federal, todas inscritas em Restos a Pagar. Há prefeitura

com obra inacabada,  a construtora querendo receber,  mas o governo federal  não

paga. Então, se a tentativa de aumentar o IOF era para conter a desvalorização do

dólar, isso não aconteceu. Será que vamos ver o governo federal perder o controle e,

com isso, dar um salto grande para trás? Será que vamos voltar à malfadada era

antes do Plano Real? Antes do plano do PSDB? Se juntarmos os gastos públicos sem

controle, que digam os cartões corporativos, falta de medidas assertivas para eliminar

a inflação e taxas nada compatíveis de crescimento, veremos um mercado descrente

e inseguro. E, a propósito desse cenário, externo minha preocupação com a censura

intelectual que está sendo iniciada pelo governo federal.

Após leitura da revista “Veja” do dia 27/4/2011, pág. 56, fiquei muito preocupado,

pois  o  artigo  chama  a  atenção  para  uma  censura  intelectual  que  está  sendo

promovida pelo governo federal em relação ao Ipea. Diz o artigo: “A Presidente Dilma

Rousseff  ficou profundamente aborrecida com a divulgação de um estudo do Ipea

sobre as deficiências dos aeroportos nacionais e a lentidão com que o governo toca

suas reformas. Expresso a mais de um Ministro, o descontentamento de Dilma deve

levar  o Presidente do Ipea, Márcio Pochmann, a exigir  que todos os trabalhos do

instituto passem por seu crivo antes de serem divulgados”. Isso é de assustar. Aqui

em Minas fala-se muito em censura, mas lá no governo federal não se pode censurar.

O Ipea faz um trabalho estatístico sério e relevante e, pelo fato de ter apresentado

uma realidade triste  e desastrosa dos nossos aeroportos,  não pode,  em hipótese

alguma, sofrer uma censura. É incoerência. Pelo contrário, o estudo formulado deve

ser usado para que o governo federal tome as medidas necessárias para a solução

dos graves problemas apontados. E mais ainda: há informações de que as soluções

apresentadas são para privatizar os aeroportos. Quero dizer aos companheiros do PT

que apertem os cintos. Bem-vindos ao mundo das privatizações. Estão privatizando

aeroportos, e já se cogita da possibilidade de concessão para privatização do trem-
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bala.  Durante  a  campanha  eleitoral,  criticaram  muito  as  privatizações  e,  agora,

apresentam-nas como soluções.  Isso é pura incoerência. Simultaneamente a isso,

Deputado Carlos Mosconi, li também uma matéria no jornal “Folha de S. Paulo”, que

dizia que o governo federal está querendo monitorar as ações do Tribunal de Contas

da União, porque o Tribunal faz denúncias das obras que estão sendo consideradas

irregulares.  Por  meio  de  interferência,  estão  dizendo  que,  para  uma  obra  ser

considerada irregular,  deve haver o aval do Conselheiro, e não dos Auditores. Em

Minas, os Auditores fizeram a análise, os Conselheiros foram favoráveis e o Bloco

sem  Censura  criticou  dizendo  que  o  aval  não  poderia  ser  dos  Conselheiros.

Entretanto, em Brasília tem de ser dos Conselheiros do Tribunal de Contas da União. 

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputado  Rômulo  Viegas.

Parabenizo V. Exa. pelo tema que traz ao Plenário da Assembleia Legislativa nesta

tarde. É interessante acompanharmos a história, Deputado Rômulo Viegas, porque

ela mostra que o PMDB foi o grande causador da inflação e de anos de miséria no

Brasil.  Com  o  PMDB,  chegamos  a  alcançar  80%  da  inflação,  o  que  é  algo

impressionante.  O  PT  sempre  flertou  com  a  inflação  também.  Lembro  quando  o

Presidente  Fernando Henrique Cardoso e  o  PSDB inauguraram o  Plano Real  no

Brasil, e tivemos a oportunidade de ver desaparecer a inflação no País. O PT fazia

críticas ao Plano Real, porque era contra ele. Agora o PT, com seu governo, alcança

a inflação tão desejada. Hoje, quando chegamos aos supermercados e aos sacolões

para fazermos as nossas compras,  deparamos com o reajuste dos preços.  O PT

amou a inflação, porque ela está chegando novamente. Quem são os mais atingidos

por essa inflação? São os mais pobres deste país, os que sofrem, e não aqueles que

são agarrados ao governo.

Obrigado,  Sr.  Presidente.  Espero que democraticamente seja garantida a minha

palavra e que as pessoas que me ouvem ouçam também a opinião de outros. Não é

possível ter apenas uma opinião, porque a democracia permite que outros expressem

as suas opiniões. É assim que aprendemos. 

Dizia, Deputado Rômulo Viegas, que o PT, que sempre flertou com a inflação, tem

inflação agora. As pessoas mais pobres deste país já estão sofrendo com a inflação,

com o reajuste de preços nos supermercados para os que trabalham. 
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Mesmo os carreteiros, que precisam levar seu carro aos postos de combustível,

sentem hoje a inflação de um governo descontrolado, que arrecada mais para si e

que cada vez retira mais dos governos estaduais. Agora com a inflação, ele cada vez

tem mais  dinheiro,  enquanto Estados e Municípios não têm recursos.  Precisamos

urgentemente neste país do novo pacto federativo.

Precisamos  também,  Deputado  Rômulo  Viegas,  que  todos  neste  país  tenham

condição de se expressar. Não pode acontecer de apenas alguns serem donos da

palavra. Todos têm direito à palavra, este é um país democrático. A democracia, às

vezes, é difícil para alguns. Ouvir os outros falar é difícil. Tenho facilidade de ouvir,

mesmo  que  não  seja  o  que  penso.  Entretanto,  para  alguns  é  difícil  ouvir  o

contraditório. Estou preparado para ouvir o contraditório. Muito obrigado

O Deputado Rômulo Viegas* - Agradeço ao nobre Deputado João Leite, meu irmão

de fé, homem cristão que defende este Parlamento há vários mandatos. V. Exa. teve

votação altamente expressiva, pelo seu comportamento ético e familiar e pela bênção

que V. Exa. é. Parabéns. Defendo-o sempre onde for necessário.

Quero  continuar  meu  raciocínio,  Sr.  Presidente.  Lamentavelmente,  precisamos

olhar com mais carinho a situação dos nossos Prefeitos, que agora muito necessitam

da revisão desse pacto federativo. O governo federal, responsável pela maior parcela

da arrecadação tributária do País, precisa distribuir o bolo tributário - cerca de 60% - a

Estados e Municípios, de forma que os Prefeitos - a cidade, que é a célula maior da

Nação, tem problemas de educação, saúde, segurança, infraestrutura - tenham mais

agilidade e facilidade para implementar suas políticas públicas.

O Deputado Paulo Lamac (em aparte) - Muito obrigado, nobre Deputado Rômulo

Viegas. Não tomarei mais do que 1 minuto do tempo de V. Exa. Quero somente fazer

um reparo histórico que me parece necessário. De fato, o Plano Real não aconteceu

no governo do PSDB, mas no governo Itamar Franco

O Deputado Rômulo Viegas* - É tudo a mesma coisa.

O  Deputado  Paulo  Lamac  (em  aparte)  -  Governo  esse  que,  por  sinal,  não  foi

apoiado pelo PSDB. Aliás, essa prática de se apropriar de iniciativas tomadas por

outro governo é muito comum, Deputado Rômulo Viegas. Por exemplo, o choque de

gestão foi cunhado também no governo Itamar Franco, quando ele era Governador
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de Minas Gerais. Isso se encontra nos anais do BDMG. Pode-se verificar que esses

conceitos são desenvolvidos por outros governos, e o PSDB tenta apropriar-se deles.

Que isso fique bastante claro, Deputado Rômulo Viegas.

Em relação à educação, precisamos ser bastante coerentes. O percentual do PIB

investido em educação hoje é absurdamente superior ao investido antes. 

Precisamos  pedir  “pelo  amor  de  Deus”,  precisamos  pedir  esmola  para  pagar  a

conta,  por  exemplo,  da  UFMG,  que  não  tinha recursos  no  governo do Fernando

Henrique.

Gostaria  de  falar  muito  claro  sobre  essa  questão  da  censura.  Hoje  temos

dificuldade de revelar a realidade, especialmente ao conhecimento dos mineiros. Isso

ficou muito claro no episódio recente do bafômetro. 

Ficou claríssima a dificuldade de levarmos essa discussão a público aqui em Minas,

malgrado ela ser feita amplamente em nosso país.

Então,  vamos realmente transformar  esta Casa,  cada vez mais, em um espaço

amplo de debate. E que também não sejamos submetidos a essa censura intelectual

que V. Exa. muito bem lembrou aqui. Muito obrigado.

O Deputado Rômulo Viegas* -  Eu lhe agradeço a interferência,  nobre Deputado

Paulo Lamac,  mas V.  Exa. também cometeu alguns erros. Quem se apropriou do

Plano Real e virou o dono da história no País foi o governo Lula. Esse governo se

apropriou  do Plano Real  do  governo do PSDB e,  mais  ainda,  convidou o  tucano

Henrique Meirelles para ser o Presidente do Banco Central. Foi ele o responsável

pela continuação do Plano Real. Quem cometeu estelionato eleitoral não foi o PSDB.

Vocês,  do  PT,  votaram  contra  Tancredo  Neves,  votaram  contra  a  Constituição,

votaram contra o Plano Real  e votaram contra a Lei  de Responsabilidade Fiscal.

Choque de gestão, Deputado Paulo Lamac. V. Exa., como professor, sabe disso - é

coisa de cientistas políticos. Bem faz o governo que o adota. Minas Gerais o adotou

com sucesso. Parabéns, Anastasia, parabéns, Aécio. Iremos rumo à vitória. 

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.

O  Deputado  Ivair  Nogueira  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

educadores de Minas Gerais, quero...
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O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Um aparte, nobre Deputado. Gostaria,

aproveitando a sua intervenção, apenas de informar que agora está acontecendo na

Comissão de Administração Pública a discussão do piso salarial dos professores. O

espaço  dessa  Comissão  não  suporta  mais  que  30  professores.  O  nosso  Líder,

Deputado Rogério Correia, fez pedido para que o debate fosse transferido para o

Plenário, para que todos pudessem assisti-lo. No entanto, o Presidente da Comissão

se negou a atendê-lo. O Presidente da Comissão falou que o debate seria lá mesmo

e ponto final. Então, poucos professores participarão do debate, infelizmente.

O Deputado Ivair Nogueira - Deputado Durval Ângelo, a decisão é da Presidência.

Se o Presidente assim o determinar,  não haverá problema em abrir  mão do meu

pronunciamento.  Quem  decide  é  o  Presidente.  Faço  parte  da  Comissão  de

Administração Pública. Estava lá neste momento discutindo esse importante tema.

Também discutíamos a questão do Tribunal de Contas. Houve um acordo quanto ao

plano de carreira. Há um projeto a ser votado, e foi  distribuído um avulso, com a

condição de, antes de o projeto chegar a Plenário, ser discutido o plano de carreira

dos funcionários do Tribunal de Contas. Só um minuto, gente. Na verdade, esse é um

dos projetos. O que está em discussão neste momento é uma audiência pública para

tratar do assunto de interesses de todos vocês. Conforme o que disse o Deputado

Durval  Ângelo,  em  razão  do  tamanho do  Plenarinho IV,  talvez  não  seja  possível

atender ao número dos presentes. Este Plenário é o local mais adequado.  Quero

dizer também que venho hoje a esta tribuna, Sr. Presidente, para falar sobre alguns

assuntos importantes. O primeiro é relativo à segurança pública. Eu, como Deputado

de Betim, vejo a educação como ponto primordial para o desenvolvimento do País.

Percebemos  que  países  em  desenvolvimento  e  países  desenvolvidos  só  foram

avante  porque  priorizaram  a  educação.  Hoje  estamos  aqui  diante  de  um  tema

fundamental. A partir do momento em que o Brasil der maior valor aos educadores e à

educação, com certeza este país terá realmente um outro rumo.

Estamos diante também de outro fator, Deputado Antônio Júlio, sobre o qual venho

falando há muito  tempo.  Na verdade,  quando criaram a Lei  de  Responsabilidade

Fiscal, deram autonomia aos administradores para chegar, à época, a um percentual

de  despesa de  60%.  Aí  estamos  com  uma bomba  de  efeito  retardado,  que está
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explodindo nos diversos poderes públicos municipais, estaduais e federal. Quero ver

aonde  isso  chegará,  porque  há  estudos  que  demonstram  que  determinados

Municípios, daqui a cinco anos, nem com 100% da receita pagarão o que têm de

pagar. Esse é um assunto... Só um momento, para eu concluir meu raciocínio. O que

estamos discutindo aqui é que alguns Municípios incharam a folha de pagamento e

há  mais  funcionários  do  que  tudo.  Deputado Antônio  Júlio,  quero  voltar  ao  tema

porque  esse  assunto  está  sendo  debatido  na  nossa  Comissão  de  Administração

Pública, e tenho todo interesse em discutir e defender a bandeira da educação.

Outro assunto, Deputado Antônio Júlio, que V. Exa. tem exposto aqui com muita

propriedade é a questão da segurança pública. Vejam só o caso de Betim, onde a

Polícia Civil se encontra hoje com um contingente muito pequeno e não dá conta da

segurança  pública  de  uma grande  metrópole  como esse  Município.  Falei  com  o

Secretário,  nosso colega Deputado Lafayette de Andrada, que precisamos não só

aumentar  o  contingente  de  Betim,  mas  também  trabalhar  para  que  algumas

mudanças  aconteçam.  Venho  hoje  fazer  esta  cobrança  e  concedo  aparte  ao

Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Sr. Deputado, hoje, na reunião da manhã,

sentados  aqui,  disse  a  alguns  líderes  do  governo:  vocês  estão  brincando  com  o

funcionalismo público,  não estão  respeitando o  funcionalismo público.  Amanhã ou

depois de amanhã vence o prazo de opção, e ninguém sabe qual é a melhor opção.

Isso é um desrespeito à educação de Minas Gerais. Isso é o que está acontecendo.

Na votação do projeto nesta Casa, fui um dos que me manifestei contra o subsídio da

forma como foi criado, porque ninguém alertou que, com a edição do subsídio, foram

tirados os direitos pessoais. A pessoa abriu mão do que adquiriu durante o período.

Deputado Ivair  Nogueira,  precisamos enfrentar  essa situação.  V.  Exa.  levanta  a

questão da Polícia Civil, e não é só a Polícia Civil, mas também a Polícia Militar. Se

você precisar de uma xérox na Polícia Civil, se não levar o papel e a tinta, não tem

como tirá-la,  porque eles  não têm condições de  trabalhar.  Isso  está  acontecendo

também na educação. Estão brincando com a educação em Minas Gerais.

O governo do Estado fez um plano de profissionalização - EJA, do 2º grau -, gastou

um dinheirão, montou estrutura num monte de lugar e agora o abandonou. Tem de
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abandonar mesmo porque, para gastar com esses projetos, tem dinheiro, mas não

tem para melhorar os salários. Essa é a discussão que precisamos levantar. Não é

dizer que o Lula fez isso e não sei quem fez aquilo. Não queremos saber o que o Lula

ou a Dilma fez, queremos saber o que o Anastasia fará em Minas Gerais, porque foi

ele  quem  criou  todas  essas  dificuldades,  quando  era  Secretário  de  Gestão  do

governo. Agora isso explodirá nas suas mãos, e ele pode ter certeza de que os seus

Líderes lhe levarão a insatisfação que aqui está, a insatisfação do povo lá fora, a da

Polícia  Civil,  a  da  Polícia  Militar,  a  do  pessoal  da  saúde  e,  principalmente,  a  da

educação. 

A educação só serve de bandeira em época de campanha. Dizem que vão melhorá-

la, que é a saída para o Brasil se desenvolver, que é isso e aquilo, que vão valorizar o

professor.  Mas  não  valorizam  porcaria  nenhuma!  Enganam  os  professores.  O

governo tem enganado a educação de Minas Gerais; faz propagandas de tudo quanto

é jeito, mas ela vai de mal a pior, Ivair. É isso que nos deixa triste.

Os professores lutam, trabalham, querem fazer uma boa educação, mas não têm

condições. Quando chegamos em algumas escolas, dá tristeza de ver a situação em

que se encontram. E o governo vende perante a opinião pública que está tudo bem.

Vocês que estão aqui acham que amanhã a imprensa vai noticiar que houve essa

manifestação? Não vai, porque Minas vive a censura, vive a ditadura da imprensa. É

isso  que  temos  de  combater.  Queremos  um  Estado  transparente,  que  realmente

tenha resultado, Ivair.

Então vamos fazer essa discussão, defender a educação, mas não é defendê-la só

no discurso, só na fala. Isso é muito fácil. Vamos ser realistas e tomar as decisões. O

governo precisa ter coragem. Ele sabe que esse projeto que votamos no ano passado

foi para encerrar a greve, não foi para resolver o problema. Ele achava que não havia

greve. Mandou um projeto para votarmos em menos de três dias. Eu disse que daria

errado, pois todo projeto que votamos dessa forma geralmente dá errado, porque não

analisamos  as  consequências  dele.  O  resultado  está  aqui  hoje:  a  insatisfação,  a

insegurança de tomar a decisão, Deputado Sargento Rodrigues. Ninguém sabe o que

fazer. Professoras e Diretoras me ligam, perguntando-me o que fazer. Se fosse eu,

não faria a opção, ficaria no sistema antigo. O governo, quando dá a opção, isso é
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porque sabe que o resultado será errado. Então precisa da opção. E nós ficamos aqui

discutindo a questão.

Lamento  muito  o Presidente  da  Comissão de Administração Pública  não deixar

esse tema ser discutido aqui para que todos possam participar. Infelizmente é o que

estamos vivendo lá  no  governo e  aqui,  na  nossa Casa.  Parabéns  pelo  discurso,

Deputado  Ivair  Nogueira.  O  problema da  Polícia  Civil  é  tão  sério  como esse  da

educação que estamos discutindo aqui. Muito obrigado. 

O Deputado Ivair Nogueira - Obrigado, Deputado Antônio Júlio. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Cumprimento V. Exa., inicialmente,

pelo  discurso  e  obviamente  saúdo  os  servidores  da  educação  que  se  fazem

presentes nas nossas galerias.

Cumprimento  o  Deputado  Antônio  Júlio  que,  de  forma  muito  centrada,  muito

madura, também faz uma abordagem. Ele normalmente, quando ocupa esta tribuna,

procura contribuir de alguma forma. Uma coisa é fazer oposição por oposição; outra é

apontar falhas com seriedade, com equilíbrio e serenidade. Ele assim sempre o faz. 

V. Exa. traz o assunto da segurança pública. Ontem ocupamos esta tribuna e, antes

de abordar a questão da segurança pública, alertamos o governo, por três vezes, em

relação aos movimentos dos servidores. Citamos os movimentos da educação, da

saúde  e  da  segurança  pública.  Vimos  a  esta  tribuna  para  dizer  que  essas  três

categorias já estavam se mobilizando e ganhando as ruas, as praças, em passeatas,

reivindicando melhores salários. 

Especificamente sobre a questão não só da Polícia Civil  e,  bem lembrado aqui,

também da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e do Agente Penitenciário,

fiz  um alerta  dizendo que é  preferível  que o governo  aja de  forma proativa,  que

antecipe a discussão e o debate da questão salarial antes que o servidor vá à praça

pública fazer efetivamente a greve. Então é necessário que o governo venha fazer a

discussão. Esse alerta que fizemos ao governo não é em tom de ameaça, mas o

contrário:  nós  o  fizemos  para  que  o  governo  possa  sentir  a  realidade.  Sentir  a

pressão  das  galerias  é  a  melhor  forma  que  o  parlamentar  tem  de  aguçar  sua

sensibilidade humana. É para que ele entenda, compreenda e receba o recado. Tolos

são  os  que  não  conseguem  enxergar  a  realidade  numa  manifestação  popular
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calorosa e não ter a sensibilidade de entendê-la, pois dali está vindo o recado. Ele

está sendo dado. A Polícia Civil está dando o recado, assim como a Polícia Militar, os

Bombeiros  e  os  Agentes  Penitenciários.  Obviamente  não  podemos  deixar  a

segurança pública sem uma resposta. É preciso dá-la, e já, pelo governo do Estado.

Parabéns a V. Exa. pelo pronunciamento.

O Deputado Ivair Nogueira - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. Quero falar

também que hoje ouvi a Bia Cerqueira, Presidente do Sind-UTE, citar a questão dos

subsídios  e  das  vantagens  perdidas.  Essa  é  uma  discussão  que  faremos  na

Comissão de Administração Pública.

Deputado Antônio Júlio,  gostaria de chamar a atenção não apenas para o tema

citado por V. Exa., que se refere ao funcionalismo público, à educação, às Polícias

Civil e Militar, mas também para o dos Delegados de Polícia. Disse anteriormente - e

o Deputado Sargento Rodrigues falou isso ontem também - que hoje não é possível

um Delegado de Polícia,  com o salário que recebe,  ir  para o interior  fazer  o seu

trabalho. Hoje existem Delegados que representam mais de 10 cidades. Atualmente,

o entrave maior é o relacionamento dos Delegados com a Polícia Militar. O momento

que  vivemos  me  preocupa  muito,  não  apenas  o  vivido  pela  educação  ou  pelas

Polícias Civil e Militar, pois isso pode ter desdobramentos negativos futuros. Eles não

querem igualar-se aos Defensores Públicos, que vieram a esta Casa e conquistaram

seus direitos. Os Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, assim como os

funcionários  da  educação  presentes  hoje  neste  Plenário,  mobilizando  e

movimentando  todos  os  educadores  de  Minas,  querem  também  conquistar,  pelo

menos,  o  que  os  Defensores  Públicos  conquistaram.  A responsabilidade  de  um

Delegado é muito grande.

O  movimento  de  alerta  que  fazemos  nesta  Casa  é,  acima  de  tudo,  para

conscientizar o governo, pois sabemos que ele quer e precisa buscar o melhor para

os funcionários da educação, da Polícia Civil e da Polícia Militar e, de modo geral,

para o funcionalismo público. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, questão de ordem. Peço o encerramento
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de plano da reunião por falta de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há número regimental para

a continuação dos trabalhos, considerando os Deputados presentes em Plenário e os

que estão em comissão.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Cássio Soares.

O Deputado Cássio Soares - Caro Deputado Carlin Moura, um momento, por favor.

Sr.  Presidente,  nobres  colegas  parlamentares,  cumprimento  também  os  nossos

amigos funcionários públicos presentes hoje, nesta Casa, reivindicando seus direitos

e melhorias para a classe, numa manifestação legítima, justa, pacífica e, quero crer,

ordeira. 

Nobres  colegas,  peço  licença para  tratar  de  alguns  assuntos  da  nossa  alçada.

Como membro da Comissão de Segurança Pública desta Casa, quero dizer que, na

próxima sexta-feira, com o apoio dos demais membros dessa Comissão e do nosso

Presidente, nobre Deputado João Leite, parlamentar combatente, realizaremos uma

audiência pública a fim de tratar de uma questão vital para a nossa comunidade do

Sudoeste mineiro: a segurança pública daquela localidade. Na verdade, isso engloba

também  a  minha  querida  cidade  de  Passos,  Município  de  tamanha  importância

econômica e social do nosso Estado. Nesse debate, contaremos com a participação

de  diversas  autoridades  do  nosso  governo  de  Minas,  como,  por  exemplo,  o

Subsecretário  Antidrogas  do  Estado  Cloves  Benevides;  o  Dr.  Ronaldo  Pedron,

Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas; o Delegado-Geral Jairo

Lellis, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Além disso, foram convidadas diversas

autoridades do Poder Executivo local, do Ministério Público, do Poder Judiciário e da

comunidade, que, em peso, está abraçando a discussão da segurança.

Nos  primeiros  meses  deste  ano  vivenciamos  um  aumento  considerável  dos

homicídios. É preciso entender que há vidas sendo ceifadas na nossa região e na

nossa cidade de Passos. Não podemos permanecer assistindo a isso, sem nenhuma

ação  sendo  executada.  Diante  disso,  propusemos  a  nossa  audiência  pública  e

estaremos  lá,  na  sexta-feira,  para  debater  a  questão  juntamente  com  a  nossa

comunidade. 

Caros  colegas,  nobres  parlamentares,  há  um  outro  assunto  que queria  debater
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nesta  tribuna.  Com essa sequência  de  chuvas,  ocorreram alguns  prejuízos  muito

grandes  para  a  nossa  população  mineira.  Estamos  enfrentando  problemas  muito

graves ... 

Peço licença aos manifestantes para dizer que nós, parlamentares, temos poucas

oportunidades de usar esta tribuna. Não estava prevista a participação dos senhores

na reunião de hoje, mas, sim, na reunião da Comissão de Administração Pública. 

Nobres  colegas  parlamentares,  continuaremos  dizendo  o  que  tínhamos

programado.  Nos  últimos  dias,  vivenciamos  graves  problemas  com  as  chuvas,

principalmente nas nossas estradas. Hoje Minas Gerais ... 

Sr. Presidente, estamos tratando aqui de diversos assuntos. Quero aqui dizer da

nossa insatisfação  quanto  ao  descaso que observamos,  já  nos últimos  anos,  por

parte do poder federal com as nossas estradas. Minas Gerais hoje possui a maior

malha viária ...

Sr.  Presidente,  gostaria  que,  posteriormente,  o  senhor  reconsiderasse  o  tempo

tendo em vista a impossibilidade de pronunciar-me.

Agradeço a atenção da Presidência. 

Quero ter condições de encerrar este pronunciamento.

Gostaria de contar com a colaboração dos presentes, que fazem uma manifestação

legítima,  justa e,  como eu disse no início,  acima de tudo, ordeira. Estamos nesta

Casa do povo para defender os interesses do povo. Foi a isso que nos propusemos e

é para isso que estamos aqui: para ouvi-los, receber as suas reivindicações e levá-las

aos governos estadual e municipais - vejo manifestantes também do Município de

Betim.  Estamos  aqui  para  fazer  essa  interface  e  promover  a  aproximação  dos

profissionais da educação, dos professores, com os governos estadual e municipais.

Temos aqui representantes de todas as regiões do Estado, e quero que vocês saibam

que  todos  os  parlamentares  estão  imbuídos  de  uma  causa  do  povo,  por  mais

diferentes que sejam. Falo com a consciência bastante tranquila porque vejo aqui

representantes  da  minha  cidade,  Passos,  com  os  quais  conversamos

constantemente, de maneira saudável, justa e honesta. 

Da  mesma  forma,  queremos  levar  as  reivindicações  de  vocês  ao  governo.

Lutaremos para conseguirmos do governo o que for possível em prol da classe dos
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professores.  Contamos cada vez mais  com a  sensibilidade do nosso Governador

quanto a essa questão. Percebo que a nossa causa não é apenas de governo de

Estado, pois temos professores municipais também reivindicando aqui.

Sr. Presidente, como já havia dito, poucas são as oportunidades que temos de usar

esta tribuna, por isso peço a colaboração e a atenção dos senhores presentes para

que eu possa tratar de diversos assuntos.

Gostaria  de  dizer  que é  uma satisfação muito  grande para  nós,  parlamentares,

recebê-los em nossa Casa. No entanto, dessa maneira se torna impossível escutar o

que cada um quer dizer.  As Comissões de Administração Pública e de Educação,

bem como o nobre parlamentar Deputado Bosco, sempre estarão prontos a ouvi-los

juntamente aos demais membros. Ressalto que queremos, sim, ouvir o que cada um

dos senhores tem a dizer,  mas de nada adianta ficarmos aqui hoje, numa relação

distante, ouvindo suas manifestações sem sabermos como acolher as reivindicações

de cada um.

Portanto, Sr.  Presidente, pedimos para fazer o nosso pronunciamento aqui, mas

ressalto o meu pedido de que a Presidência desta Casa tenha sensibilidade para que

o  nosso  tempo  seja  reconsiderado  numa  segunda  oportunidade,  já  que  tivemos

alguns assuntos de alta relevância para o nosso Estado que deveriam ser tratados

nesta tribuna,  mas que,  infelizmente,  não tivemos condições de  levar  aos nossos

telespectadores, aos nossos eleitores e aos caros colegas parlamentares.

Entre os assuntos que abordarei aqui, Sr. Presidente, gostaria de dizer que estamos

nos  avizinhando  de  uma  data  de  tamanha  importância  para  se  comemorar.  No

próximo domingo comemoraremos o Dia das Mães, portanto gostaria de render as

minhas homenagens aqui, mesmo sendo prejudicado, Sr. Presidente.

Na  verdade,  Sr.  Presidente,  infelizmente  o  nosso  prazo  foi  prejudicado.  Sendo

assim, mais uma vez reafirmo a nossa intenção de contar com a sensibilidade da

Mesa  de  reconsiderar  o  nosso  tempo  numa  outra  oportunidade,  para  podermos

debater aqui os assuntos que deveríamos tratar nesta tarde de hoje. 

Sr.  Presidente, no término do nosso tempo, gostaria ainda de render as nossas

homenagens a todas as mães mineiras, pois, no próximo domingo, comemoraremos

o Dia das Mães, quando famílias de todo o País estarão reunidas para compartilhar
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um dia muito especial na vida de cada cidadão. 

Sr. Presidente, gostaria de reforçar aqui a nossa intenção de voltar a esta tribuna

em momento oportuno para utilizar o tempo que me foi cedido.

Gostaria de retornar a esta tribuna em momento oportuno e desconsiderar esse

nosso tempo que fora utilizado hoje.

Questões de Ordem

O  Deputado  Bosco  -  Já  que  o  Deputado  Cássio  Soares  concluiu  seu

pronunciamento, gostaria, primeira e rapidamente, de saudar todos os educadores

presentes.  Como  membro  e  Presidente  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia, que tem como integrantes os Deputados Carlin  Moura, Dalmo Ribeiro

Silva  e  Neilando  Pimenta,  gostaria  de  dizer  aos  senhores,  aproveitando  a

oportunidade, que nós, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ouvimos

várias reivindicações dos profissionais da educação, sobretudo em relação ao prazo

estipulado  por  lei,  de  até  sexta-feira,  da  opção  pelos  subsídios  dos  nossos

educadores de Minas Gerais. Porém, pela decisão do Supremo Tribunal Federal de

acatar o novo piso nacional, e como não foi publicado o acórdão, sabemos que existe

uma dúvida muito grande sobre a questão dos educadores fazerem essa opção até o

dia 6. Apresentamos ontem à Profa. Ana Lúcia Gazolla, Secretária de Educação, e

também ao Prof.  Anastasia,  o Governador,  um requerimento...  Vim para  dar  uma

notícia  a  vocês  e  gostaria  de  ter  a  oportunidade  de  fazê-lo,  até  porque  estou

participando de outra  audiência.  Gostaria  de  dar  a  notícia  de  que o  Governador,

juntamente com a Secretária,  acatou,  de pronto,  o requerimento da Comissão de

Educação, Ciência e Tecnologia desta Casa e já determinou a prorrogação do prazo

para a definição da opção por mais 30 dias. Todos os educadores terão mais 30 dias

para avaliar a opção. Não é uma solução, mas, pelo menos, será um prazo. Gostaria

que vocês entendessem que nem a Comissão de Educação nem os Deputados desta

Casa são contra o piso, pelo contrário, somos favoráveis. Estávamos discutindo essa

questão da implantação com o Sind-UTE, mas ainda não foi publicado o acórdão, que

deverá ser publicado nos próximos 10 dias. A Casa terá total atenção com a classe e

ao tratar da aplicabilidade do piso. Mas, de imediato, para que vocês possam colocar

a cabeça no travesseiro e ter a tranquilidade para definir a opção, conseguimos o
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prazo de mais 30 dias. Essa era a notícia que queria lhes dar. Obrigado. 

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, de forma muito especial, cumprimento os

professores do Estado de Minas Gerais, que tanto nos honram com sua presença na

Casa do povo. Minha questão de ordem é para fazer um esclarecimento e um apelo

ao Plenário. Quando adentrei o Plenário, estava vindo da audiência pública que está

em andamento na Comissão de Administração Pública no Plenarinho IV,  que tem

capacidade máxima para 50 pessoas. Havia pedido o encerramento, de plano, da

reunião,  por  compreender  que  o  tema mais  importante  em  debate  na  Casa  é  a

audiência pública. Essa audiência é muito importante, por isso se pode observar pelo

painel que, corretamente, há mais Deputados lá do que aqui. Sei, regimentalmente,

da  impossibilidade  de  parar  a  reunião  do  Plenário  para  irmos  para  a  audiência

pública. Portanto, venho apelar para o bom-senso e para a sensibilidade de todos os

colegas,  para  que  possamos  encerrar,  de  imediato,  esta  reunião,  e  transferir  a

audiência para este Plenário, porque estão sendo passadas informações relevantes,

que serão de fundamental  importância para os  professores,  de forma soberana e

autônoma, tomarem posições. Na sexta-feira haverá uma espada de Dâmocles sobre

a cabeça de cada um, e terão que fazer uma opção. Então, Sr. Presidente, para que

os professores tenham a informação oficial de que o prazo foi ou não prorrogado -

isso está sendo apresentado lá -, faço um apelo aos Deputados para suspendermos

ou encerramos os trabalhos do Plenário, a fim de que os professores participem da

reunião. Uma audiência pública tem como finalidade a participação das pessoas, para

que  elas  se  inteirem  do  que  está  sendo  debatido.  Então  faço  um  apelo  para

encerrarmos os nossos trabalhos no Plenário. Como segunda opção, mesmo que não

venhamos para o Plenário, ao encerrarmos os trabalhos aqui, a TV Assembleia passa

a transmitir ao vivo a audiência da Comissão de Administração Pública. Isso facilitará

para os  mais de 2 mil  professores presentes,  sem contar  os mais  de 200 mil  no

Estado, que também estão interessados em saber o resultado dessa audiência. Devo

reforçar, Sr. Presidente, que inúmeras assembleias realizadas no Hall das Bandeiras

pelos  professores  e  professoras,  dirigidas  pelo  sindicato  da  classe,  Sind-UTE,

transcorreram  na  maior  normalidade,  civilidade,  respeito  e  democracia.  Essas

pessoas, além de professores, são cidadãos e sabem dar aula de democracia. Então
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deixo o nosso apelo. 

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

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 617 e 618/2011, da

Comissão de Transporte. 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 6ª Reunião Ordinária,

em 3/5/2011, dos Requerimentos nºs 449 a 458 e 461/2011, do Deputado Anselmo

José Domingos, com as Emendas nº 1, 459 e 460/2011, do Deputado Anselmo José

Domingos,  525/2011,  do  Deputado Elismar  Prado,  e  529/2011,  do  Deputado  Luiz

Carlos Miranda; de Saúde - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 4/5/2011, dos

Requerimentos nºs 512/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor, e 542/2011, da

Comissão de Meio Ambiente; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 8ª Reunião

Ordinária, em 4/5/2011, dos Requerimentos nºs 408/2011, da Comissão de Cultura, e

507/2011, do Deputado Neider Moreira; e de Assuntos Municipais - aprovação, na 8ª

Reunião Ordinária, em 4/5/2011, dos Requerimentos nºs 466/2011, do Deputado Luiz

Carlos Miranda, e 527 e 528/2011, do Deputado Ivair Nogueira (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 solicitando a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 338/2011 (Arquive-se o projeto.); e, nos

termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado

Agostinho  Patrus  Filho  solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº
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1.458/2007, e da Deputada Rosângela Reis solicitando o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 942/2007.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando que

o Projeto de Lei nº 717/2011 seja distribuído à Comissão do Trabalho. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Transporte,  solicitando  ao  Superintendente  do

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT - informações sobre

os motivos que levaram ao rompimento da Ponte dos Borges, localizada no Km 454

da  BR-381,  no  Município  de  Sabará,  bem  como sobre  quais  providências  serão

tomadas, e se o projeto de reconstrução da ponte está contemplado no processo de

duplicação  da referida  rodovia.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação da 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  13  Deputados,  que,  somados  aos  16  em

comissões,  perfazem o  total  de 29 parlamentares.  Portanto,  não há quórum para

votação, mas há para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação

sem efeito.

Questões de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr.  Presidente, só para esclarecer,  não existem 16

Deputados em comissões, muitos que estão registrados nas comissões estão aqui no

Plenário  e  votaram.  Portanto,  não  são  29  Deputados.  Pode  conferir,  os  mesmos

Deputados que marcaram na comissão estão aqui no Plenário. Sr. Presidente, está
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acontecendo  uma  discussão  sobre  a  questão  do  piso  dos  professores  na

administração  pública.  Seria  importante  encerrarmos  esta  reunião  para  que  seja

transmitido pela TV Assembleia,  para que os professores e as pessoas de todo o

Estado possam acompanhar. Por isso, Sr. Presidente, peço aqui o encerramento, de

plano, desta reunião para acompanharmos de perto a questão dos professores, que é

tão  importante  para  o  Estado.  Observando  a  insuficiência  de  quórum,  solicito  o

encerramento, de plano, desta reunião. Sr. Presidente, voltamos novamente a fazer

um apelo a V. Exa. por dois motivos: o primeiro, porque se trata de um assunto que

gera uma expectativa no Estado inteiro. Há milhares e milhares de professores que

não puderam vir até aqui e que gostariam de acompanhar no Estado inteiro o que

está acontecendo na comissão pela TV Assembleia. Não temos nada de importante

para votar no Plenário. Discutir a questão da educação dos nossos professores, Sr.

Presidente, é de fundamental importância para milhares e milhares de professores, os

que estão em suas casas e os que se deslocaram até aqui. O dia em que a Renata

Vilhena veio aqui, todos se comportaram, e nós colaboramos. Custa ao governo e à

base governista  acenar  com um  gesto,  pelo  menos  um  gesto,  para  centenas  de

professoras que estão nas galerias e para milhares de outras que estão no Estado?

Volto  a  insistir,  não  há  16  Deputados  nas  comissões,  portanto  não  há  quórum

suficiente para continuarmos os trabalhos. Reitero, mais uma vez, o pedido a V. Exa.

de encerramento, de plano, desta reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Paulo Guedes que acabou de

ser  feita  uma verificação de votação,  na qual se constatou que não quórum para

votação, mas que há para a continuação dos trabalhos. 

O Deputado Paulo Lamac - Sr. Presidente, o que está sendo por ora questionado...

O que está sendo questionado é exatamente o número suficiente para continuação

das discussões. Em realidade, foi verificado por nós que existem 9 Deputados em

comissões e não 16, conforme está escrito aqui. Então, pediria a V. Exa. solicitar a

um  servidor  da  Casa  que  fizesse  a  conferência  presencial,  pois  não  existem  16

Deputados em comissão. Sendo apurado esse número, fica confirmado que não há

quórum para  continuarmos.  Sr.  Presidente,  gostaria  de reforçar  o apelo feito  pelo

Deputado Paulo Guedes às Deputadas e aos Deputados aqui presentes, em favor da
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discussão, e não em favor de determinada posição A ou B. Na audiência pública, a

discussão é  ampla,  e  existem  argumentos  de  parte  a  parte.  Solicitamos  isso  em

respeito  não apenas às pessoas que lotam as nossas galerias,  mas também em

razão da discussão. É extremamente importante não haver quórum neste Plenário.

Faço um apelo aos Deputados: que nos retiremos para que fique caracterizada a

relevância  e  a  importância  da  discussão,  neste  momento  em  que  se  realiza  a

audiência pública da educação.

O Deputado Antônio Júlio -  Sr.  Presidente,  faço o mesmo apelo dos Deputados

Paulo Guedes e Paulo Lamac, pois está havendo um equívoco político por parte da

base  do  governo.  A Assembleia  nunca se  comportou  como hoje.  Nem  mesmo a

televisão pode mostrar o que está-se passando na comissão. Creio que está na hora,

Presidente, de isso mudar. Não existe quórum para continuarmos os trabalhos. Nada

mais justo nós, que sempre abrimos esta Casa para o povo, darmos às pessoas que

aqui vieram oportunidade de acompanhar o que está acontecendo na Comissão de

Administração Pública,  até porque falaram que havia  16 Deputados na comissão,

mas eu estava lá e vim para cá. Lá todos os Deputados estão-se manifestando. O

governo já deu o seu posicionamento, que não é a solução, e empurrou o problema

com a barriga por mais 30 dias. Pelo menos ele suspendeu o prazo, que venceria

amanhã.  Acho  prudente,  Sr.  Presidente,  não  insistirmos  em  manter  esta  reunião

aberta sem quórum, porque isso foge ao nosso Regimento, foge a tudo. É o único

apelo que faço a V. Exa. Vamos encerrar a reunião porque não há quórum. Devemos

dar oportunidade às pessoas de acompanharem uma audiência tão importante para o

governo e para a educação de Minas Gerais.

O  Deputado  Gilberto  Abramo  -  Sr.  Presidente,  também  quero  encaminhar  na

mesma linha do Deputado Antônio Júlio, porque ainda que supostamente tenhamos

quórum para continuarmos os trabalhos, mas não para votação, apelo ao bom-senso

de V. Exa. para o encerramento dos trabalhos, uma vez que os projetos não serão

votados. Além disso, falaram do Dia da Mães. Quantas professoras aqui presentes

são mães? Não é melhor darmos a elas este presente da audiência pública? 

O Deputado Hely Tarqüínio -  Solicito a V.  Exa. que proceda à recomposição de

quórum, para tirarmos a dúvida.
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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 Zé Maia) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos. Entretanto, nos termos do inciso VIII do art. 83 do

Regimento Interno e tendo em vista entendimentos entre as Lideranças da Base de

Governo e do Bloco de Oposição, a Presidência vai encerrar a reunião. 

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão

da  Indicação  nº  14/2011,  uma  vez  que  permaneceu  em  ordem  do  dia  por  seis

reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 5, 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 ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/4/2011

Às 9h6min, 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  ofício do Sr.  Hoodiney Silva,

Presidente  do  Sindicato  dos  Agentes  Penitenciários  e  Servidores  Administrativos

Contratados do Estado de Minas Gerais - Sindpen -, encaminhando denúncias de

irregularidades e assédio moral que teriam ocorrido na Unidade Prisional Francisco

Floriano de Paula, em Governador Valadares; e de ofício da Sra. Jane Ribeiro Silva,
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Coordenadora do Projeto Novos Rumos, do Tribunal de Justiça, publicado no “Diário

do Legislativo” de 21/4/2011. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

378/2011,  no  1º  turno,  para  cuja  relatoria  designou  o  Deputado  Cássio  Soares.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a

votação, é aprovado o Requerimento nº 425/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos  Deputados  João  Leite  e

Sargento Rodrigues, em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública,

com a presença da Desembargadora Jane Ribeiro Silva, para que esta apresente o

relatório da Coordenação Executiva do Projeto Novos Rumos, do Tribunal de Justiça;

da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicitam

seja  encaminhado  à  Rádio  Itatiaia  pedido  de  cópia  de  reportagem,  veiculada em

26/4/2011, relativa a denúncia do uso de telefones celulares e de drogas por detentos

na Penitenciária Nelson Hungria;  e do Deputado Sargento Rodrigues (3),  em que

solicita seja realizada visita ao Secretário de Defesa Social para debater a situação

da Polícia Civil nos Municípios de Uberlândia e Teófilo Otôni e entregar relatório de

visita à 16ª Delegacia Regional, de Uberlândia, e publicação relativa aos trabalhos do

fórum técnico "Segurança pública: drogas, criminalidade e segurança"; seja realizada

visita à 1ª Delegacia Regional, de Teófilo Otôni, para averiguar denúncia do Vereador

Renan Pereira referente às carências dessa unidade, em termos de estrutura física e

recursos  humanos,  e  à  falta  de  viaturas  em  vários  Municípios  da  região;  e  seja

realizada reunião de audiência pública para debater denúncia de irregularidades na

Penitenciária Nelson Hungria, entre as quais o uso de telefones celulares e de drogas

por detentos; e é rejeitado requerimento do Bloco Minas Sem Censura em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  os  procedimentos  na

aplicação da Lei nº 11.705, de 19/6/2008 (Lei Seca), e para obter informações acerca

dos resultados da campanha de educação para o trânsito e da transformação da

Companhia de Trânsito em Batalhão de Trânsito de Belo Horizonte. A Presidência

informa que está prejudicado o requerimento da Deputada Liza Prado em que solicita
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seja realizada reunião de audiência pública, em Coronel Fabriciano, para debater a

falta  de  batalhões  de  polícia  no  Vale  do  Aço,  uma  vez  que  já  foi  aprovado  na

Comissão  requerimento  com  esse  teor.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011. 

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Maria Tereza Lara.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/4/2011

Às  9h15min,  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  e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o

recebimento de ofício do Sr. José Ricardo dos Santos de Freitas Véras, Juiz Auxiliar

da Corregedoria-Geral de Justiça, publicado no “Diário do Legislativo” de 26/4/2011.

Registra-se a presença dos Srs. William Santos, Presidente da Comissão de Direitos

Humanos da OAB-MG, e Gustavo Corgozinho, Defensor Público, que são convidados

a tomar  assento  à  mesa.  Logo após,  passa a  palavra  aos convidados,  para  que

façam  suas  exposições  sobre  violações  de  direitos  e  corrupção  ocorridas  na

Penitenciária Nelson Hungria, localizada no Município de Contagem, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença  dos  parlamentares,  convoca  os  parlamentares  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 28 de abril de 2011.

Paulo Lamac, Presidente. 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 27/4/2011

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Dalmo
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Ribeiro Silva e Carlin Moura, 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. Em seguida, comunica o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  de  professores  estaduais  do

Município de Conselheiro Pena, encaminhando demandas referentes à modificação

na carreira, e da Comissão de Administração Pública, convidando para a reunião de

audiência pública que será realizada em 4/5/2011;  e da seguinte correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses; ofícios do

Sr. Tadeu José Mendonça, Diretor-Geral do Instituto de Metrologia e Qualidade do

Estado  de  Minas  Gerais  -  MDIC  (16/4/2011),  e  do  Sr.  Leonardo  Ananias  Leão,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Oliveira  (26/4/2011).  O  Presidente  acusa  o

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

a seguir: Projetos de Lei nºs 544/2011, em turno único (Deputado Bosco); 186/2011,

no 1º turno (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 173/2011, no 1º turno, e 593/2011, em

turno único (Deputado Carlin Moura); e 627/2011, em turno único, e 692/2011, no 1º

turno (Deputado Neilando Pimenta). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, no 1º turno, cada

um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  na forma do Substitutivo nº  1,  do

Projeto  de  Lei  nº  692/2011  (relator:  Deputado  Carlin  Moura,  em  virtude  de

redistribuição) e pela rejeição do Projeto de Lei nº 105/2011 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o Projeto de Lei nº 543/2011, que recebeu parecer

por sua aprovação. É adiada a votação dos Requerimentos nºs 437 e 438/2011, a

requerimento  do  Deputado  Carlin  Moura.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento  nº  442/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério

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

financiamento público das Escolas Famílias Agrícolas - Efass -; Duarte Bechir em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  oferta  de

atendimento educacional especializado, em especial o papel das Apaes, em razão do

Projeto de Lei Federal nº 8.035/2010, que está em tramitação no Congresso Nacional;

Liza  Prado e  Doutor  Viana em que  solicitam seja  realizada  reunião  de  audiência

pública, conjunta com a Comissão de Segurança Pública, para debater a segurança e

a  violência  nas  escolas;  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; 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; Bosco, Dalmo Ribeiro

Silva, 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; Dalmo Ribeiro

Silva em que solicita seja realizada visita ao Centro Federal de Educação Tecnológica

de  Minas  Gerais  -  Cefet-MG -,  com  a  finalidade de buscar  informações  sobre  a

transformação  da  instituição  em  Universidade  Tecnológica  do  Estado  de  Minas

Gerais; Maria Tereza Lara, João Leite, Zé Maia, Celinho do Sinttrocel, Bosco, Dalmo

Ribeiro  Silva  e  Bosco  em  que  solicitam  seja  realizado  um  ciclo  de  debates  da

Comissão  e  da  Comissão  de  Segurança  Pública  para  discutir  a  segurança  nas

escolas.  São  recebidos  pela  Presidência  requerimentos  dos  Deputados  André

Quintão em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, conjunta com as

Comissões de Participação Popular e Segurança Pública, no Município de Juiz de

Fora, para debater as condições precárias na segurança de algumas escolas da rede

estadual  de  ensino,  em  especial  a  ocorrência  de  enfrentamento  entre  gangues,

agressões  e  a  morte  de  um  adolescente;  Rômulo  Veneroso em que solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  situação  dos  servidores

públicos da educação, no Município de Betim; Bosco, Dalmo Ribeiro Silva e Carlin

Moura (2) em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de



387
____________________________________________________________________________

informações acerca dos fatos relatados em documento encaminhado pelo Sind-UTE e

seja  encaminhado  voto  de  congratulações  com  a  União  Nacional  dos  Dirigentes

Municipais de Educação - Undime-MG - pela realização do 22º Fórum Estadual da

Unime-MG;  Rômulo  Viegas  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública para debater o “bullying” nas escolas da rede pública de ensino do Estado de

Minas Gerais. É aprovado relatório de audiência pública realizada em 6/4/2011, que

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, 3 de maio de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura - Paulo Lamac.

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Data: 6/4/2011

Início: 10h15min Término: 13h15min

Comissão: Educação, Ciência e Tecnologia (4a Reunião Ordinária)

Local: Teatro

Tema: Remuneração e reposicionamento dos Diretores de Escola Estadual em

decorrência da legislação editada em 2010 e 2011

Finalidade: Demonstrar ao Executivo estadual que a aplicação da Lei nº 18.975, de

29/6/2010, combinada com a Lei Delegada nº 182, de 21/1/2011, acarretará perda

salarial aos Diretores de Escola.

Origem: Requerimento do Deputado Carlin Moura

Deputados presentes: Bosco, Carlin Moura, Dalmo Ribeiro Silva, Ivair Nogueira,

Neilando Pimenta, Antônio Júlio, Bonifácio Mourão, Gustavo Valadares e José

Henrique

Participantes Órgão ou entidade

Clécia Maria Lopes Kalic Diretora Central de Orientação de

Pessoal da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão de Minas Gerais

Maria Céres Pimenta Spinola Castro Secretária Adjunta de Educação da
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Secretaria de Estado de Educação de

Minas Gerais

Beatriz da Silva Cerqueira Coordenadora-Geral do Sindicato Único

dos Trabalhadores em Educação de

Minas Gerais – Sind-UTE

Rafael Maria de Oliveira Presidente da Associação dos Diretores

das Escolas Oficiais de Minas Gerais –

Adeomg

Ana Maria Belo de Abreu Representante da Adeomg

Leonardo Carneiro Assumpção Vieira Advogado da Adeomg e mestre em

Direito Administrativo pela UFMG 

Sinopse: No dia 23/3/2011, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia recebeu

a Adeomg, que apresentou estudo segundo o qual os Diretores de Escola terão

perda salarial com a aplicação da Lei nº 18.975, de 2010, (Lei do Subsídio) e da Lei

Delegada nº 182, de 2011. De acordo com a associação, a nova legislação mudou

o critério para definição do subsídio dos Diretores, que passou a ser o número de

alunos, e não mais o de turmas, desconsiderando-se, assim, a complexidade da

gestão escolar. Além disso, na nova legislação o Diretor deixou de receber o

equivalente a dois cargos de professor de educação básica, mais 50% de

gratificação por dedicação exclusiva à atividade. Diante da situação apresentada,

foi aprovado requerimento solicitando a audiência pública objeto deste relatório,

com a presença de representantes das Secretarias de Educação e de

Planejamento e Gestão.

Na audiência pública, além de apresentarem o estudo mencionado, os

representantes do Sind-UTE e da Adeomg solicitaram a ampliação do prazo (que

vence em 22/4/2011) concedido aos profissionais da educação para que optem

entre permanecer na carreira em que se encontram ou ingressar na carreira criada

pela Lei do Subsídio. Da mesma forma, solicitaram a ampliação do prazo (que

vence em 10/5/2011) concedido aos profissionais que já optaram pela nova carreira
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remuneratória para retornarem à carreira original. Por fim, argumentaram que as

inovações das referidas leis desencorajam o exercício da função de Diretor de

Escola e podem levar à inexistência de interessados em exercê-la.

A Secretária Adjunta de Estado de Educação ressaltou que a questão é política,

técnica e orçamentária. Segundo a Secretária, não se pode alterar uma lei sem

avaliar as repercussões legais e financeiras que as alterações podem gerar.

Afirmou ainda que muitos dos problemas atuais são fruto de uma legislação que

tratou de situações específicas em detrimento de realizar um estudo amplo sobre a

carreira dos profissionais da educação. 

Encaminhamentos: É aprovado requerimento dos Deputados Bosco, Dalmo Ribeiro

Silva, Carlin Moura, Neilando Pimenta e Antônio Júlio em que solicitam seja

constituído um grupo de estudos para analisar as reivindicações apresentadas

pelos diretores estaduais. A primeira reunião ocorreu no dia 12/4/2011, sendo

definido que os questionamentos seriam apresentados na forma de propostas

objetivas e entregues ao Executivo Estadual pelos parlamentares, em data a ser

agendada. 

Anexos: Documento elaborado pela Adeomg para esclarecer a matéria em debate.

Sala das Comissões, 20 de abril de 2011.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva. 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/4/2011

Às 16h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

Carlos  Mosconi  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.

O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

 para as quais designou os relatores citados a seguir: em turno único, os Projetos
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de Lei nºs 152/2011 (Deputada Luzia Ferreira) e 516 e 521/2011 (Deputado Elismar

Prado). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

180/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Elismar Prado 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

sujeitas  ao  regime  de  substituição  tributária,  bem  como  as  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, 4 de maio de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Carlos Mosconi - Rômulo Veneroso.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA INDICAÇÃO DO

NOME DE MARCÍLIO CÉSAR DE ANDRADE PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA

CETEC, EM 26/4/2011

Às 9h55min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno Siqueira e Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Sebastião Costa, declara aberta

a  reunião,  informa que não há ata a ser  lida  por  se tratar  da primeira  reunião e
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informa  que  a  reunião  se  destina  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente.  A

Presidência  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação  aos  Deputados  e

convida o Deputado Celinho do Sinttrocel para atuar como escrutinador. Apurados os

votos,  verifica-se  a  eleição  do  Deputado  Sebastião  Costa  para  Presidente  e  do

Deputado Bruno Siqueira para Vice-Presidente, ambos com três votos. O Presidente

“ad hoc” proclama o resultado da eleição, declara empossado o Vice-Presidente e

passa-lhe a direção dos trabalhos. O Vice-Presidente dá posse ao Presidente, e este

agradece a confiança nele depositada e designa o Deputado Bruno Siqueira como

relator  da  matéria.  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, 5 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Tiago Ulisses.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

2/5/2011

Às  14h38min,  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  denúncia  de  irregularidades,  violações  de direitos  e

corrupção que teriam ocorrido  na  Penitenciária  Nelson Hungria,  em Contagem. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Marlene

Alves de Almeida Silva, Ouvidora do Sistema Penitenciário do Estado; Marina Lage

Pessoa da Costa  e Maria Valéria  Valle  da Silveira,  Defensoras Públicas,  que são

convidadas 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

às convidadas para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

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

encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 4 de maio de 2011.

Durval Ângelo, Presidente. 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE FERNANDO VIANA CABRAL PARA

O CARGO DE PRESIDENTE DO IEPHA, EM 5/5/2011

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Paulo  Lamac  e  Ivair  Nogueira,  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 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 proceder à arguição pública do Sr. Fernando Viana Cabral, indicado para o

cargo  de  Presidente  da  Fundação  Instituto  Estadual  do  Patrimônio  Histórico  e

Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG -, a apreciar o parecer do relator e a discutir e

votar proposições da Comissão. A Presidência concede a palavra ao Sr. Fernando

Viana Cabral para sua explanação, ao relator, Deputado Paulo Lamac, e aos demais

parlamentares presentes, para que formulem seus questionamentos, conforme consta

nas notas taquigráficas. Prosseguindo, passa a palavra ao Deputado Paulo Lamac

para  a  leitura  do  seu  parecer,  que  conclui  pela  aprovação  da  indicação  do  Sr.

Fernando Viana Cabral para o cargo de Presidente do Iepha-MG. 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, 5 de maio de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Paulo Lamac - Ivair Nogueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 19/2011

Comissão Especial 

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem
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nº 41/2011, publicada no “Diário do Legislativo” de 7/4/2011, e em observância ao que

determina o art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado, a indicação do Sr. Fernando

Viana  Cabral  para  a  Presidência  do  Instituto  Estadual  do  Patrimônio  Histórico  e

Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG.

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 elaboradas pelos parlamentares.

Pela análise do “curriculum vitae” do candidato, assim como pelo seu desempenho

na arguição, foi evidenciado seu preparo para assumir o cargo. Ele não só tem os

conhecimentos necessários para presidir a instituição como também é comprometido

com os seus princípios. Por isso, consideramos que atenderá com desenvoltura às

exigências do cargo. 

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da indicação do Sr.  Fernando

Viana  Cabral  para  a  Presidência  do  Instituto  Estadual  do  Patrimônio  Histórico  e

Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Paulo Lamac, relator - Ivair Nogueira.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 20/2011

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  42/2011,  publicada  em  7/4/2011  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. Marcílio César de

Andrade ao cargo de Presidente da Fundação Centro de Tecnologia de Minas Gerais

- Cetec.

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 currículo do Sr.  Marcílio  César de Andrade e

realizado  a  sua  arguição  pública,  na  qual  o  candidato  respondeu  com  clareza  e
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desembaraço  às  questões  propostas,  restou  demonstrado  que  o  indicado  possui

experiência e conhecimentos suficientes para assumir a presidência do Cetec.

Conclusão

Considerando  o  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação  do  Sr.  Marcílio

César de Andrade para o cargo de Presidente do Cetec. 

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Carlin Moura - Tiago Ulisses.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 78/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir o Dia de Prevenção e Combate ao Câncer da Próstata no Estado.

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. Vem agora a este órgão colegiado, para receber parecer quanto

ao mérito, nos termos dos arts. 188, 102, XI, “a”, e 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 78/2011 tem por escopo instituir, no Estado, o Dia de Prevenção

e Combate ao Câncer da Próstata, a ser realizado, anualmente, em 7 de novembro. 

Considerando que o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças e que, embora

o diagnóstico e o tratamento tenham características específicas para cada caso, os

cuidados com a prevenção e as orientações gerais para os pacientes e familiares são

comuns, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, com a

finalidade  de  instituir  o  Dia  de  Prevenção e  Combate  ao  Câncer,  a  ser  realizado

anualmente em 27 de novembro, para coincidir com o Dia Nacional de Combate ao

Câncer,  possibilitando  a  soma  de  esforços  estadual  e  federal  para  informar  a

população sobre o tema. Ademais, retira do texto impropriedades como a inserção da

data  no  calendário  oficial  do Estado,  devido  a  sua inexistência.  Atualmente,  cada

secretaria aprova as datas referentes à sua Pasta por meio de ato administrativo.

Com  relação  à  análise  do  mérito,  é  importante  reafirmar  que  o  câncer  é  uma

doença  com  localizações  e  aspectos  clinicopatológicos  múltiplos,  que  não  possui
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sintomas nem sinais,  podendo ser detectado em vários estágios de sua evolução.

Portanto,  é  adequado o  desenvolvimento  de ações conjuntas  na  prevenção e  na

detecção da enfermidade de forma geral.

Com relação à prevenção, é preciso lembrar que as primeiras manifestações de

uma doença podem surgir após muitos anos de exposição única, como a radiações

ionizantes,  ou  contínua,  como ao sol  e  ao  tabagismo.  Ainda,  os  fatores  de  risco

podem ser encontrados no ambiente físico, ser herdados ou representar hábitos ou

costumes próprios de um determinado ambiente sociocultural.

Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer, 80% dos casos de câncer

estão relacionados com o meio ambiente, no qual encontramos um grande número de

fatores de risco. As mudanças nele provocadas pelo próprio homem, assim como os

hábitos e estilos de vida adotados pelas pessoas, podem determinar diferentes tipos

de cânceres. Com relação aos fatores hereditários, familiares e étnicos, são raros os

casos de câncer que se devem exclusivamente a essas variáveis, apesar de o fator

genético exercer um importante papel na ocorrência dessa enfermidade. 

Sendo, portanto, possível a prevenção do câncer, é necessária a conscientização

da população em relação aos cuidados fundamentais para evitar seu aparecimento

ou, quando isso ocorrer, a importância de que seja descoberto em sua fase inicial. 

Atitudes como parar de fumar, ter uma dieta baseada em frutas, legumes, verduras,

cereais e gordura vegetal, praticar exercícios e evitar exposição prolongada ao sol

são fundamentais para a preservação da boa saúde. Além disso, consultas regulares

a médicos e dentistas, com a realização dos exames preventivos, facilitam a detecção

de tumores em sua fase inicial, possibilitando sua eliminação.

Essas informações básicas devem ser passadas à população no dia destinado à

prevenção da enfermidade, o que poderá contribuir para sua conscientização, para a

consequente diminuição do número de casos da doença e para a possibilidade de

melhores resultados nos tratamentos. 

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 78/2011, em turno
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único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Neider  Moreira,  relator  -  Doutor  Wilson  Batista  -

Adelmo Carneiro Leão - Hely Tarqüínio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 160/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  tem  por

objetivo instituir a Semana de Incentivo à Leitura no Estado de Minas Gerais. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu

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

prosseguimento à tramitação do projeto, compete a este órgão colegiado apreciá-lo,

atendo-se aos lindes estabelecidos no art.  102, VI, combinado com o art.  190, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº 160/2011 tem por  escopo instituir  a Semana de Incentivo à

Leitura,  a  ser  comemorada,  anualmente,  no  mês  de  abril,  entre  os  dias  18,  Dia

Nacional do Livro Infantil, e 22, Dia do Livro.

A fixação da data comemorativa em favor do incentivo à leitura, prevista no projeto

de  lei  sob  comento,  constitui  iniciativa  de  grande  importância,  por  ser  fator  de

fortalecimento da consciência de cidadania e, por conseguinte, de desenvolvimento

cultural de um povo.

Além disso, é certo que a Semana de Incentivo à Leitura servirá como um marco no

calendário  estadual  para  que  sejam  colocadas  em  prática  políticas  públicas  de

fomento à leitura e para se refletir sobre a sua importância.

Cabe ressaltar que uma criança que lê ou tem contato com a literatura desde cedo,

principalmente se for com o acompanhamento dos pais, é beneficiada em diversos

sentidos: ela aprende mais, pronuncia melhor as palavras e tem mais facilidade para

se comunicar. Por meio da leitura, ela desenvolve a criatividade e a imaginação e

adquire conhecimentos, valores e cultura.
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A proximidade com o mundo da escrita facilita a alfabetização e auxilia nas demais

disciplinas, uma vez que o instrumento básico para o aprendizado é o livro didático.

Quem é acostumado à leitura se torna muito mais preparado para os estudos, para o

trabalho e para a vida. Assim, o contato com os livros pode mudar o futuro de uma

criança.

Conclusão

Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 160/2011, em turno único,

na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luzia Ferreira - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 631/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da

Bomba e Adjacências, com sede no Município de Paraguaçu.

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 631/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Moradores  do  Bairro  da  Bomba  e  Adjacências,  com  sede  no  Município  de

Paraguaçu, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidade

prescípua  defender  os  interesses  e  direitos  dos  moradores  daquela  comunidade,

buscando melhorar sua qualidade de vida.

Na consecução de seu propósito, a instituição incentiva as ações da comunidade,

buscando  torná-la  agente  de  seu  desenvolvimento  na  execução  de  tarefas  de

interesse público; promove a conscientização comunitária para o exercício pleno da

cidadania; apoia a defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente;
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fomenta a solidariedade e a cooperação entre seus beneficiários; busca, perante os

órgãos públicos, soluções para as carências e demandas da região.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação para a consolidação

da cidadania plena dos moradores do Bairro do Bomba e adjacências, consideramos

meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública. 

Cabe  destacar,  por  fim,  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.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 631/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Romeu Queiroz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 747/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos Joaquim Cândido Ribeiro – Ilpi –, com

sede no Município de Santana de Pirapama.

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

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. 

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 747/2011 pretende declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos

Joaquim Cândido Ribeiro, com sede no Município de Santana de Pirapama, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, obra unida à Sociedade de São Vicente de

Paulo, de caráter beneficente e caritativo.

Tendo como propósito a prática da assistência social e da promoção humana, a

instituição mantém estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os
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sexos, onde busca proporcionar-lhes assistência material, moral, intelectual, social e

afetiva, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde

física e mental.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pelo Lar dos Idosos Joaquim Cândido

Ribeiro no amparo às pessoas idosas, consideramos meritório que lhe seja outorgado

o título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 747/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 748/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública  o  Centro  Infantil  Comunitário  de  Educação Criarte  –

Cicec –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. 

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 748/2011 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Centro Infantil Comunitário de Educação Criarte – Cicec –, com sede no Município de

Belo  Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

educacional e assistencial.

A  entidade  tem  como  propósito  atender  crianças  carentes,  assegurando-lhes

assistência  nas  áreas  de  educação,  alimentação,  saúde  e  lazer,  visando  ao  seu

desenvolvimento integral  nos aspectos físico, afetivo, cognitivo e social.  Possibilita

ainda o acesso de seus assistidos a programas de segurança alimentar e nutricional. 
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Tendo em vista o relevante trabalho realizado pelo Centro Infantil Comunitário de

Educação Criarte para a consolidação da cidadania plena das crianças que atende,

consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 748/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Romeu Queiroz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 770/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Pedra Viva, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 770/2011 pretende declarar de utilidade pública o Instituto Pedra

Viva, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade de direito privado sem fins

lucrativos  que tem como escopo promover  e  fortalecer  as  políticas  de  defesa da

criança e do adolescente.

Com  esse  propósito,  a  instituição  implanta  programas  inovadores  na  formação

integral  das  crianças,  dos adolescentes e  de  suas famílias,  abrangendo aspectos

sociais, educativos, culturais, artísticos e desportivos; viabiliza a criação de grupos

artísticos nas manifestações de artes plásticas, cênicas e musicais; procura estimular

a  produção  de  bens  culturais;  facilita  o  acesso  ao  conhecimento  tecnológico;  e

acompanha o desempenho educacional dos alunos. 

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pelo  Instituto  Pedra  Viva  para  a

consolidação da cidadania plena dos jovens a quem atende, consideramos meritório
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que lhe seja outorgado o título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 770/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 885/2011

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 4.332/2010,  institui  a Comenda Governador

Benedito Valadares.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/4/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  do  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame tem por objetivo instituir a Comenda Governador Benedito

Valadares, a ser concedida àqueles que se tenham destacado por ações voltadas ao

desenvolvimento  político,  cultural,  econômico  e  social  do  Vale  do  Rio  Doce e  da

Região Centro-Oeste do Estado. Determina ainda que a comenda será concedida,

anualmente,  pelo  Governador  do  Estado,  em  cerimônia  realizada  no  dia  4  de

dezembro, alternadamente nos Municípios de Governador Valadares e de Pará de

Minas, e que os agraciados receberão medalha e diploma assinado pelo Governador

do  Estado  e  pelos  Prefeitos  dos  referidos  Municípios.  Por  fim,  estabelece que a

relação  de  agraciados,  que  deverá  observar  o  percentual  mínimo  de  30%  de

mulheres, será publicada em decreto, que conterá o nome completo, a qualificação e

os dados biográficos do indicado, além dos serviços por ele prestados, e prevê a

existência de um conselho designado pelo Governador do Estado para administrar a
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comenda.

Inicialmente,  deve-se  destacar  que  a  instituição  de  comenda  é  matéria  que  se

enquadra na competência do Estado, prevista no § 1o do art. 25 da Constituição da

República, pois não se encontra entre aquelas reservadas à União, fixadas pelo art.

22, ou ao Município, relacionadas no art. 30. Com relação à iniciativa, é legítima a

deflagração do processo por parlamentar em face da inexistência de reserva no art.

66 da Constituição do Estado.

Cabe ressaltar ainda que a proposição observa o estabelecido no inciso XVII do art.

90 da Constituição mineira, que determina ser competência privativa do Governador

do Estado conferir condecoração e distinção honoríficas, quando estabelece que essa

autoridade fará a entrega da referida condecoração.

Diante  dessas  constatações,  reconhecemos  que o  projeto  se  harmoniza  com o

ordenamento jurídico vigente, não havendo qualquer impedimento à sua tramitação.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 885/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 870/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação da Comunidade de São José, com sede no

Município de Esmeraldas.

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

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. 

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

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 870/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação da

Comunidade de São José, com sede no Município de Esmeraldas, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como propósito congregar órgãos e pessoas

interessadas em melhorar as condições sociais e econômicas da região.

Na consecução de seu objetivo, a instituição realiza ações diversas voltadas ao

desenvolvimento da agricultura, visando à melhoria do nível de vida e do bem-estar

dos  moradores  de  sua  área  de  atuação;  à  proteção  da  saúde  das  famílias,  da

maternidade,  da infância,  da adolescência  e da velhice;  ao combate da fome, da

pobreza e da falta de moradia das famílias carentes; à implantação de infraestrutura

necessária às famílias e aos programas de geração de renda. Ademais, incentiva o

relacionamento entre a comunidade e a população do Município de Esmeraldas. 

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação da Comunidade de

São José para a consolidação da cidadania plena de seus moradores, consideramos

meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 870/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 905/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no 5.021/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Fundação Camachense de Apoio à Cultura – Fucac –, com sede

no Município de Camacho.

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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  905/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Fundação Camachense de Apoio à Cultura – Fucac –, com sede no Município de

Camacho.

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. 

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.

17 veda a remuneração de seus dirigentes; e o art. 21 dispõe que, na hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  de  fins  não

econômicos.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 905/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 908/2011

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 4.202/2010, tem por objetivo instituir o Dia de

Conscientização sobre o Autismo no Estado. 

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1o/4/2011 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Vem  agora  a  matéria  a  este  órgão  colegiado,  a  fim  de  ser  examinada
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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 908/2011 tem por finalidade instituir o dia 2 de abril como o Dia

de Conscientização sobre o Autismo no Estado.

Justifica o autor da matéria, na exposição de motivos que acompanha a proposição,

que é necessário aprofundar a discussão sobre o autismo e buscar políticas públicas

que beneficiem os autistas. 

O autismo é um transtorno definido por alterações presentes antes dos três anos de

idade e que se caracteriza por mudanças qualitativas na comunicação, na interação

social e no uso da imaginação. 

Em dezembro de 2007,  a  ONU instituiu o  dia 2  de  abril  como Dia  Mundial  de

Conscientização  sobre  o  Autismo,  uma  das  três  datas  que  criou  dedicada  a

enfermidades. As outras duas se referem à Aids e ao diabetes. 

Dessa forma,  no  dia  2  de  abril,  diversos  eventos  são realizados  em  diferentes

países em comemoração do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo.

Na Europa, há intensa mobilização da sociedade civil, sobretudo de federações e

associações,  que,  patrocinadas  por  iniciativas  oficiais  e  privadas,  promovem

encontros para os interessados. 

No Brasil, familiares de pessoas portadoras de autismo aproveitam a data para se

mobilizar e chamar a atenção da sociedade para o autismo e cobrar do governo a

elaboração de políticas públicas voltadas para os portadores dessa deficiência. 

Como se vê, a proposição busca criar data comemorativa para a conscientização

social coincidente com a data instituída mundialmente pela ONU, o que possibilita a

soma de esforços envidados para esclarecer a população sobre o tema. 

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

aquelas 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



406
____________________________________________________________________________

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, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 908/2011.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011. 

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 923/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 44/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual localizada no Município de Maripá de Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/4/2011 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  923/2011  tem  por  escopo  dar  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.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 22, as matérias que só podem

ser  reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional;  e,  no  art.  30,  assegura  aos

Municípios  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de  interesse  local  e

suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas peculiaridades.

Com relação 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.
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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 disciplinamento jurídico 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 do homenageado deve recair em nome de

pessoa falecida que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade ou em

evento de valor  histórico,  efeméride,  acidente geográfico ou outras  referências  às

tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 923/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Bruno Siqueira,  relator  -  Rosângela Reis  -  André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 938/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei nº 938/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.982/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública o Clube do Cavalo de Córrego Danta, com sede no Município de

Córrego Danta.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  938/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o

Clube do Cavalo de Córrego Danta, com sede no Município de Córrego Danta.

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. 41, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  legalmente  constituída,  para  ser  aplicado  nas  mesmas  finalidades  da

Associação dissolvida; e, no art. 42, que seus Diretores e Conselheiros não serão

remunerados.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 938/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação do Clube do Cavalo de

Córrego Danta, com sede no Município de Córrego Danta.”.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Rosângela Reis,  relatora -  Luiz Henrique -  Bruno

Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 969/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.848/2010,  tem por  objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Profissionais da Pesca de Capinópolis

– Apropec –, com sede nesse Município.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/4/2011  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  969/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação dos Profissionais da Pesca de Capinópolis – Apropec –, com sede nesse

Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se que,  no estatuto constitutivo da instituição,  o  art.  12  determina que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, para ser aplicado nas mesmas finalidades da associação dissolvida; e o

parágrafo único do art. 14 veda a remuneração de seus Diretores e Conselheiros.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 969/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique - Bruno Siqueira

- Rosângela Reis - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 23/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto  de  lei  em  tela,  de  autoria  do  Deputado Elismar  Prado,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.217/2007, “revoga o art. 5º da Lei nº 14.136,

de 28/12/2001”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2011, 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.

Fundamentação

O projeto em análise pretende revogar a norma que criou a taxa de renovação do

licenciamento anual de veículo.

Pode-se  observar  que  a  proposta  já  foi  objeto  de  apreciação  desta  Comissão,

quando do  trâmite  do  Projeto  de  Lei  nº  1.217/2007,  cujo  estudo é  acolhido  pelo

relator, uma vez que não ocorreu nenhuma alteração de ordem constitucional que

propiciasse uma nova interpretação da matéria.

Por oportuno, vale transcrever parcialmente o parecer emitido por esta Comissão

quando da apreciação da proposta desarquivada:  “O projeto em análise  pretende

revogar o art. 5º da Lei nº 14.136, de 2001, que instituiu a taxa de renovação do

licenciamento anual de veículo mediante alteração da Tabela D, a que se refere o art.

115 da Lei nº 6.763, de 26/12/75, com as modificações introduzidas pelas Leis nºs

12.032, de 21/12/95 e 12.415, de 27/12/96. Nos termos da justificação do projeto em

análise, não é razoável a manutenção da taxa mencionada, pelo fato de já existir o

Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos  Automotores  –  IPVA  –,  anualmente

recolhido pelo proprietário do bem, o que, em última análise, estaria a ensejar o ‘bis in

iden’,  que  consiste  na  dupla  tributação  com  base  no  mesmo  fato  gerador.  É

importante salientar que o sistema tributário nacional é disciplinado pelas disposições

constantes no art. 145 e seguintes da Constituição da República, cabendo à União,

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a instituição de tributos, os quais

não poderão ser exigidos ou aumentados sem lei que o estabeleça, o que se infere
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do art. 150, I, do referido texto constitucional. Nessa mesma linha de raciocínio, a

Constituição mineira fez inserir, na órbita de competência da Assembleia Legislativa,

as  matérias que dizem respeito ao sistema tributário estadual,  à arrecadação e à

distribuição  de  renda,  conforme  consta  no  art.  61,  III,  do  referido  diploma  legal.

Embora esteja patente a competência desta Casa para disciplinar o sistema tributário

do Estado, a proposta depara com óbices de natureza legal, em face das disposições

constantes  da  Lei  Complementar  nº  101,  de  4/5/2000 –  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal.  Segundo  o  disposto  no  art.  14  da  mencionada norma,  a  concessão  ou a

ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia

de  receita  deverá  estar  acompanhada  da  estimativa  do  impacto  orçamentário-

financeiro  no  exercício  em  que  deve  iniciar  sua  vigência  e  nos  dois  exercícios

seguintes, atendendo ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, o

proponente  deverá  demonstrar  que  a  renúncia  foi  considerada  na  estimativa  de

receita  da  Lei  Orçamentária  e  que  não  afetará  as  metas  de  resultados  fiscais

previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias ou, quando menos, a

proposta deve estar acompanhada de medidas de compensação, mediante aumento

de receita proveniente da elevação de alíquotas, da ampliação da base de cálculo, da

majoração ou criação de tributo ou contribuição. Verifica-se, pois, que o projeto não

se enquadra nos parâmetros delineados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, razão

que nos leva a opinar desfavoravelmente ao seu trâmite nesta Casa”. 

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 23/2011.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Luiz Henrique - Delvito

Alves - Bruno Siqueira - André Quintão (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 101/2011

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 957/2007, acrescenta parágrafo ao art. 11 da



412
____________________________________________________________________________

Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores - IPVA -, e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, o projeto foi distribuído a esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela tem pretende criar desconto para pagamento do IPVA quando

não se verificar, no período de doze meses anteriores à data da cobrança do tributo,

qualquer infração à legislação de trânsito, praticada pelo proprietário ou pelo condutor

do veículo.

É importante ressaltar que esta Comissão já se manifestou sobre a matéria, quando

do trâmite do Projeto de Lei nº 957/2007, na legislatura anterior. Como não houve

mudanças supervenientes que propiciassem uma nova interpretação sobre a matéria,

somos levados a ratificar o posicionamento expressado anteriormente e reproduzir a

argumentação  jurídica  apresentada  naquela  oportunidade:  “A  Constituição  da

República  estabelece,  em  seu  art.  155,  a  competência  do  Estado  membro  e  do

Distrito Federal para instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

Esta Casa Legislativa, por seu turno, editou a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que cria o

referido tributo e define as hipóteses de incidência, o fato gerador,  as alíquotas, o

contribuinte, além de adotar outras medidas necessárias à arrecadação do imposto.

Em que pese a competência desta Casa Legislativa para dispor  sobre a matéria,

conforme consta do comando contido no art. 61, III, da Constituição mineira, o projeto

depara  com  óbices  de  natureza  constitucional  que  inviabilizam  sua  tramitação.

Conforme  demonstra  a  Nota  Técnica  nº  63/2007,  da  Secretaria  de  Estado  da

Fazenda, a adoção das medidas propostas resulta em significativa perda de receita,

com grande repercussão no orçamento do Estado.  A implementação do benefício

pretendido  deveria  estar  em  consonância  com  os  preceitos  constantes  da  Lei

Complementar nº 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que exige, para

a  instituição  de  qualquer  incentivo  ou  benefício  de  natureza  tributária,  conforme

ocorre  no  caso  em  análise,  o  acompanhamento  da  estimativa  do  impacto
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orçamentário-financeiro  no  exercício  em que deva iniciar  sua vigência  e nos dois

seguintes,  atendendo  ao  disposto  na  lei  de  diretrizes  orçamentárias.  Além  dos

parâmetros anteriormente mencionados, a proposta deve demonstrar, ainda, que a

renúncia  foi  considerada  na  estimativa  de  receita  da  lei  orçamentária  ou  estar

acompanhada  de  medidas  de  compensação,  por  meio  do  aumento  de  receita,

proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou

criação  de  tributo  ou  contribuição.  Em  que  pesem  os  inúmeros  benefícios  que

resultariam  da  implementação  da  medida,  não  vislumbramos  a  perspectiva  de

tramitação do projeto nesta Casa Legislativa”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 101/2011.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Delvito  Alves  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis - André Quintão (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 116/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 116/2011, decorrente do

pedido de desarquivamento do Projeto de Lei nº 628/2007, “dispõe sobre prestação

de  serviço  pelas  concessionárias  de  serviço  público  de  saneamento  básico  e  de

energia elétrica”. 

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária. 

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão, para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno. 

Fundamentação

Ao  apreciar  a  matéria  na  legislatura  passada,  esta  Comissão  emitiu  parecer

concluindo pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade. Uma
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vez  que  não  houve  alteração  no  quadro  normativo  que  justificasse  o  estudo  da

matéria  de  uma  nova  perspectiva,  e  por  considerarmos  corretos  os  argumentos

apresentados  naquela  oportunidade,  mantivemos  em  síntese  o  mesmo

posicionamento que esta Comissão adotou naquela ocasião. 

O Projeto de Lei nº 116/2011 visa a transferir para as concessionárias de energia

elétrica  e  de  saneamento  básico  encargos  relativos  à  instalação  de  padrões  de

energia elétrica e de água, respectivamente. O projeto de lei não deixa claro, mas sua

justificativa revela que o ônus financeiro da instalação dos equipamentos será das

concessionárias. 

Para a análise da proposição, faz-se necessário o reconhecimento da titularidade

para a prestação dos mencionados serviços. 

Quanto à energia elétrica, não resta dúvida de que a competência é da União, nos

termos do art.  21, XII,  “b”,  da Constituição da República. Apenas para explicitar  o

quadro  normativo  no  qual  a  matéria  se  insere,  vale  informar  que os  serviços  de

energia elétrica são disciplinados pela Lei Federal nº 9.427, de 26/12/96, que instituiu

a Agência Nacional de Energia Elétrica, órgão ao qual compete fixar as regras para a

concessão do referido serviço público. A Companhia Energética do Estado de Minas

Gerais – Cemig –, sociedade de economia mista, é a concessionária responsável

pela prestação desse serviço público no Estado. 

A  Constituição  da  República  não  explicita  a  titularidade  para  os  serviços  de

fornecimento  de  água.  Não  obstante,  a  jurisprudência,  a  doutrina  e  a  praxe

institucional reconhecem o Município como o titular da prestação de serviços públicos

de saneamento básico.  Neste  sentido,  vale  citar  a  ADIn  nº  2.077-3,  na  qual,  em

liminar, se reconheceu a inconstitucionalidade de emenda à Constituição do Estado

da Bahia que retirava do Município a titularidade do serviço de fornecimento de água

em determinadas circunstâncias. Entre os juristas que se dedicaram ao tema, Luís

Roberto  Barroso  (“Saneamento  básico:  competências  constitucionais  da  União,

Estados e Municípios”. “Revista de Informação Legislativa”. Brasília, a. 38, nº 153,

jan/mar  2002)  e  Diogo  de  Figueiredo  Moreira  Neto  (“Poder  concedente  para  o

abastecimento  da  água”.  “Mutações  de  Direito  Administrativo”.  Rio  de  Janeiro:

Renovar, 2001, pág. 237) sustentam a titularidade do Município para prestação de
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tais serviços.  A praxe confirma tal entendimento: em Minas Gerais,  a maioria  dos

Municípios  celebra  contrato  de concessão de serviço  público  a ser  prestado pela

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG.

Ora, cabe ao poder concedente regulamentar a prestação do serviço público, nos

termos do art. 29 da Lei nº 8.987, de 1995, “in verbis”: 

“Art. 29 – Incumbe ao poder concedente:

I  –  regulamentar  o  serviço  concedido  e  fiscalizar  permanentemente  a  sua

prestação;”.

Poder-se-ia  indagar  se poderiam as concessionárias  oferecer  aos consumidores

mais do que o fixado nos contratos de concessão. Deve-se salientar que as empresas

que prestam serviços públicos por meio de contratos dessa natureza se regem pelo

princípio do equilíbrio econômico-financeiro, de forma que não é possível atribuir a

elas encargos que possam romper esse equilíbrio. Alega o autor da proposição em

tela que “seria apenas mais um investimento sob sua responsabilidade, integrado,

como os demais, à estrutura de custos dos serviços prestados”. Ora, a estrutura de

custo  é  a  referência  básica  para  a  fixação  da  tarifa  estabelecida  no  contrato  de

concessão; portanto, ela não pode ser ampliada, sem que seja revista a remuneração

pelos serviços prestados.

Não  se  descarta,  ainda,  a  possibilidade  de  o  Estado,  com  seus  recursos

arrecadados  por  meio  de  impostos,  subsidiar  a  ampliação  dos  serviços  públicos

prestados  pelas  concessionárias  que integram a  sua administração indireta.  Essa

alternativa deve, contudo, constar no orçamento anual, que é de iniciativa privativa do

Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 66, III, “I”, da Constituição do Estado. 

Por essas razões, o projeto em exame, apesar das nobres intenções que motivam

seu autor,  não pode prosseguir  em sua tramitação para  ser  apreciado quanto  ao

mérito.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 116/2011. 

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - Luiz Henrique - Bruno
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Siqueira - Delvito Alves - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 500/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 500/2011, do Deputado Alencar da Silveira Jr., resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 65/2007, dispõe sobre orientação de segurança

aos passageiros do transporte coletivo intermunicipal.

Publicado no “Diário do Legislativo”  de 26/2/2011,  foi  o  projeto encaminhado às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  examinar  a  juridicidade,  constitucionalidade e

legalidade da matéria.

Fundamentação

Conforme explicita a ementa da proposta, a intenção é assegurar aos usuários do

serviço  de  transporte  coletivo  intermunicipal  o  repasse  de  informações  sobre

procedimentos  de  segurança  em  caso  de  acidente.  O  projeto  estabelece  ainda

sanções pelo descumprimento da lei, as quais deverão basear-se nas normas que

disciplinam os contratos de concessão e permissão de serviço de transporte coletivo.

O Poder Executivo terá, segundo a proposição, o prazo de 90 dias para regulamentar

a lei.

É importante lembrar que a proposta em análise já tramitou nesta Casa na forma do

Projeto de Lei n° 1.596/2004 e do Projeto de Lei nº  65/2007. Em ambas as situações,

obteve parecer favorável desta Comissão.

Cumpre dizer que, quando da análise do Projeto de Lei nº 1.596/2004, a Comissão

de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apres entou. Por sua vez, o Projeto de

Lei  nº  65/2007  incorporou,  em  boa  medida,  as  alterações  propostas  no  referido

substitutivo e aprovadas pela Comissão em 2004.

No que tange aos aspectos constitucionais, legais e jurídicos, os quais competem a

esta Comissão analisar, cabe-nos dizer que a competência relativa à matéria é do
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Estado,  haja  vista  que  a  ele  compete  prestar  o  serviço  de  transporte  coletivo

intermunicipal.  Nesse sentido, ressalte-se que o princípio fundamental a orientar o

legislador constituinte na divisão de competências entre os entes federativos é o da

predominância  do  interesse.  Segundo  este,  competem  à  União  as  matérias  de

predominante  interesse  nacional  e  aos  Estados  as  de  predominante  interesse

regional, restando aos Municípios as de predominante interesse local.

Assim,  compete  à  União  prestar,  direta  ou  indiretamente,  o  serviço  público  de

transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, nos termos do art.

21, XII,  “e” da Constituição Federal.  Por sua vez, a teor do art.  30, V, da mesma

Carta, extrai-se que cabe ao Município prestar o serviço público de transporte coletivo

intramunicipal. De maneira residual ou supletiva, aos Estados membros deferiu-se o

transporte coletivo intermunicipal.

A matéria não se encontra arrolada entre aquelas cuja iniciativa para deflagar o

processo legislativo a Constituição Mineira restringe a algumas pessoas, de modo

que  a  iniciativa  é  franqueada  a  todos  os  Deputados.  Além  do  mais,  a  medida

tencionada tem indiscutível alcance social e encontra respaldo também no Código de

Defesa do Consumidor – CDC – Lei Federal nº 8.078, de 1990, que, a teor do art. 31,

assegura a todos os consumidores o direito à informação correta, clara, precisa e

ostensiva sobre produtos ou serviços.

Acrescente-se que os objetivos, embora relevantes, são de simples implementação,

de  modo  que  o  próprio  motorista,  no  início  da  viagem,  pode  encarregar-se  de

repassar as informações a que alude a proposição. Seguramente, o projeto não onera

o serviço de transporte coletivo estadual.

Vale dizer que o Decreto Estadual nº 44.603, de 2007, “contém o regulamento do

serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal e metropolitano do Estado de

Minas Gerais – RSTC”. Nesse decreto, o Executivo tratou de maneira pormenorizada

de  vários  aspectos  sobre  o  tema,  como  direitos  e  deveres  dos  usuários  e  dos

delegatários do serviço público de transporte coletivo intermunicipal.

Um reparo apenas merece ser feito: não cabe ao Legislativo estabelecer a outro

Poder – no caso, o Executivo – prazo para que exerça competência inerente às suas

atribuições. Assim, para suprimir o art. 3º da proposição em tela, corrigindo o erro, e
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para adequá-la à técnica legislativa, faz-se necessário apresentar o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  500/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a orientação de segurança aos passageiros do transporte coletivo

rodoviário intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatória a prestação de informações referentes a procedimentos de

segurança em caso de acidente aos passageiros  do transporte coletivo rodoviário

intermunicipal, nos termos estabelecidos em regulamento.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei acarretará as sanções previstas

na  legislação  que  disciplina  os  contratos  de  concessão  e  permissão  de  serviços

públicos.

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

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Rosângela Reis  -  Bruno Siqueira  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 535/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

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

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.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  juridicidade,  pela

constitucionalidade e pela  legalidade da matéria.  Agora,  vem a proposição a esta

Comissão,  para  ser  analisada,  nos  lindes  de  sua  competência,  nos  termos

regimentais.

Fundamentação
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O projeto de lei em tela tem por objetivo fixar o mês de fevereiro para a cobrança do

IPVA, sendo atualmente esse imposto cobrado no mês de janeiro. Em decorrência da

medida,  na hipótese de parcelamento,  os  respectivos vencimentos dar-se-iam em

fevereiro, março e abril, em vez de janeiro, fevereiro e março.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  juridicidade,  pela

constitucionalidade e pela legalidade da proposição.

Em nosso entendimento, a matéria é procedente. Concordamos com o autor e com

a Comissão que nos antecedeu, no sentido de que, como os gastos familiares no mês

de janeiro são elevados, a medida possibilita que os contribuintes cumpram esses

compromissos com menor dificuldade.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 102, inciso XII, a

matéria não encontra óbice a sua tramitação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

535/2011 na forma original.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente e relator - Célio Moreira - Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 695/2011

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  3.912/2009,  “autoriza  o Poder  Executivo  a

conceder aos trabalhadores municipais da área da saúde o direito de retornar ao seu

órgão de origem bem como ser remanejados a outro, no mesmo âmbito”.

O  projeto  foi  publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  24/3/2011  e  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. 

Compete 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 do projeto.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por escopo autorizar o Poder Executivo a conceder
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aos servidores municipalizados da área de saúde o direito de retornarem ao órgão de

origem ou de serem lotados em outro órgão do Estado.

Ressaltamos que o Projeto de Lei nº 3.912, apresentado em 2009, que deu origem

à proposição em estudo, não foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Passamos, então, à análise da matéria.

Ao analisar a justificação que acompanha o projeto, verificamos que a proposição

trata do retorno aos quadros do Estado de servidores estaduais que foram cedidos

com  ônus  para  o  Estado,  atendendo  a  proposta  de  Programa  Estadual  de

Municipalização, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.507, de 29/12/87:

“Art. 10 – O Estado poderá ceder pessoal para exercer as funções próprias de seu

cargo ou função, atendendo a proposta de programa estadual de municipalização,

sem ônus para o município”.

Primeiramente, cabe-nos esclarecer que as alíneas ”b” e “c” do inciso III do art. 66

da Constituição Estadual 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. 

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. Precedentes:

Adin 2417/SP, relator: Ministro Maurício Corrêa, julgada em 3/9/2003; Adin 2569/CE,

relator: Ministro Carlos Velloso, julgada em 19/3/2003; Adin 2707/SC, relator: Ministro

Joaquim Barbosa, julgada em 15/2/2006.

Ademais, o projeto sob comento autoriza o Poder Executivo a conceder direito a

servidores cedidos aos Municípios, o que se mostra inócuo, uma vez que cabe ao

Executivo, no exercício de seu juízo discricionário, decidir, segundo as circunstâncias,

sobre a cessão de seus servidores.

Não é possível que o Legislativo, por meio de atos legislativos, autorize o Executivo

a realizar atos de sua 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  comprometimento  do  princípio  da
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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.

Dessa forma,  entendemos que o projeto sob comento não tem como prosperar

nesta Casa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 695/2011.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - André Quintão - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 806/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  467/2007,  “dispõe  sobre  a  utilização  pela

administração pública de veículos apreendidos e dá outras providências”. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  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.

Fundamentação

Em primeiro lugar, cumpre assinalar que proposição idêntica tramitou nesta Casa

na legislatura anterior, oportunidade em que esta Comissão analisou minuciosamente

a  matéria  no  exercício  do  controle  preventivo  de  constitucionalidade.  Como  não

ocorreu mutação constitucional que justificasse uma nova interpretação do projeto,

passamos a transcrever, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada

na ocasião: 
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“Consoante dispõe o projeto, o veículo apreendido e vistoriado, cuja procedência e

identificação  não  puderem  ser  feitas  em  razão  de  adulteração  ou  que  não  for

reclamado pelo proprietário no prazo de 6 meses, a contar da data da remoção para o

depósito, não sendo objeto ou peça de litígio administrativo ou judicial, poderá ser

utilizado  pela  administração  pública  em  trabalho  exclusivo  de  investigação  ou

repressão penal.

A utilização será  precedida de  autorização expressa da autoridade competente,

exarada  em  regular  processo  administrativo,  podendo  ser  revogada  a  qualquer

tempo.

A administração pública, por meio de seu órgão competente, fará a identificação do

veículo autorizado, para efeito de controle, expedindo documento hábil a permitir a

sua circulação.

A proposição estabelece que a conservação e a manutenção do veículo, bem como

a  fiscalização  do  seu  uso,  é  responsabilidade  da  administração  pública,  sendo

expressamente  vedada  a  utilização  do  veículo  para  atendimento  pessoal  de

autoridade ou de servidor.

Identificado  o  proprietário  ou  reclamado  o  veículo,  este  será  imediatamente

recolhido  e  devolvido,  observando-se  a  mesma  condição  de  conservação  que

apresentava quando da autorização de seu uso,  salvo os  desgastes normais  que

apresentaria,  ainda  que  estivesse  inativo,  responsabilizando-se  a  administração

pública pelos reparos necessários.

Não obstante a preocupação do autor do projeto com a destinação pública dos

veículos  apreendidos,  o  que  é  vantajoso  para  o  Estado  e  para  o  interesse  da

coletividade, sob o ponto de vista do mérito, cabe ressaltar que a proposição não tem

como prosperar, pois afronta o ordenamento jurídico vigente. Com efeito, o projeto

visa a disciplinar matéria que já foi  objeto de tratamento jurídico pela União, ente

político constitucionalmente habilitado a legislar  de modo privativo sobre trânsito e

transporte. No uso dessa competência legiferante, a União editou a Lei n° 9.503, de

1997  –  que  contém  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro  –,  cujo  art.  328  estabelece

expressamente o seguinte:

‘Art. 328 – Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e os animais não
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reclamados por seus proprietários, dentro do prazo de noventa dias, serão levados à

hasta pública,  deduzindo-se, do valor arrecadado, o montante da dívida relativa a

multas, tributos e encargos legais, e o restante, se houver, depositado à conta do ex-

proprietário, na forma da lei’.

Cumpre dizer que o dispositivo transcrito tem como campo de incidência todo o

território nacional, impondo-se, pois, à observância compulsória de todos os Estados

da  Federação.  Tal  norma  já  indica  de  modo  claro  o  que  fazer  com  os  veículos

apreendidos que não tenham sido reclamados no prazo máximo de noventa dias,

inviabilizando, por completo, a proposta contida no projeto em exame, que, além de

prever a possibilidade de utilização desses veículos pelo poder público, estabelece

que tal destinação dar-se-ia no prazo de seis meses. No primeiro ponto, ou seja, no

que tange à possibilidade de utilização dos veículos pelo poder  público, o projeto

contraria a norma nacional que prevê que tais bens sejam levados a hasta pública.

No segundo, atinente ao prazo de seis meses, conflita com a previsão de trinta dias

para que o proprietário reclame o seu veículo.

Dessa  forma,  não  é  lícito  ao  Estado  membro  editar  regras  jurídicas  sobre

apreensão  de  veículos  de  forma  diferente  do  que  já  consta  no  plano  legislativo

federal, principalmente porque a matéria diz respeito a trânsito e transporte, assunto

de competência privativa da União, o que compromete a tramitação do projeto nesta

Casa”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 806/2011.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão - Rosângela Reis.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 4/5/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Hélio Gomes notificando o falecimento do Sr. Álvaro Pereira da Silva,

ocorrido em 2/5/2011, em Governador Valadares. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/5/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Inácio Franco

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

Correspondência:  Ofício  nº  3/2011,  do  Governador  do  Estado  -  2ª  Fase  (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à Constituição nºs

19 e 20/2011 - Projeto de Lei Complementar nº 9/2011 - Projetos de Lei nºs 1.544 a

1.581/2011  -  Projeto  de  Resolução  nº  1.582/2011  -  Requerimentos  nºs  619  a

622/2011 - Requerimentos dos Deputados Elismar Prado (3), Carlin Moura, Antônio

Genaro e Leonardo Moreira (2) - Comunicações: Comunicações das Comissões de

Educação, de Cultura, de Administração Pública e de Minas e Energia e do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva - Interrupção dos trabalhos ordinários - Destinação da interrupção

dos trabalhos ordinários - Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Posse

do Deputado Juninho Araújo -  Suspensão e  reabertura  dos trabalhos ordinários  -

Registro  de  presença  -  Questões  de  ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos

Deputados Dilzon Melo e Sávio Souza Cruz -  2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª  Fase:

Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:  Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 17/2011  - Comunicação da

Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos dos Deputados Elismar Prado (3),  Carlin  Moura, Antônio Genaro e

Leonardo Moreira (2); deferimento - Votação de Requerimentos: Prosseguimento da

votação do requerimento da Comissão de Transporte; questão de ordem; renovação

da votação; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para votação

e para a continuação dos trabalhos; anulação da votação - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -
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Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Durval Ângelo - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -

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

Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Paulo Lamac - Rogério Correia - Rômulo Veneroso

-  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -

Tadeuzinho Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

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)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 3/2011

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, comunicando sua

ausência do País no período de 5 a 9/5/2011. 

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:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 19/2011

Dá nova redação ao art. 282 da Constituição do Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  O art.  282 da Constituição do Estado passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 282 - O militar que teve como requisito curso universitário para ingresso na

Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar terá contado, como tempo de efetivo

serviço,  um ano para  cada cinco anos de efetivo  serviço  prestado,  até  que esse

acréscimo perfaça o total de anos de duração do mencionado curso.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Sargento  Rodrigues  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos

Arantes - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dilzon Melo

- Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Hely Tarqüínio - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Perrella

- Gustavo Valadares - João Vítor Xavier - Antonio Lerin - Liza Prado - Luiz Henrique -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Vanderlei Miranda - Pompílio Canavez - Rogério

Correia - Rosângela Reis - Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - José

Henrique.

Justificação: A proposta de emenda à Constituição ora apresentada tem por objetivo

ampliar o benefício de que trata o art. 282 da Constituição do Estado, segundo o qual

o  oficial  do  corpo,  quadro  ou  serviço  de  saúde  ou  veterinário  que  possua  curso

universitário terá contado, como tempo de efetivo serviço, um ano para cada cinco

anos de efetivo serviço prestado, até que esse acréscimo perfaça o total de anos de

duração do mencionado curso.

A intenção,  agora,  é  que  todos  os  militares  que  tenham  como  requisito  curso

universitário para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar façam

jus ao referido benefício. Com isso, seguramente estaremos valorizando ainda mais

os militares do Estado de Minas Gerais, o que deve resultar em benefícios para a sua

qualidade de vida e para a qualidade dos serviços por eles prestados.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 20/2011

Acrescenta parágrafo ao art. 38 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - O art. 38 da Constituição do Estado passa  a vigorar com o seguinte § 2º,

passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 38 - (...)

§ 2º - A servidora policial civil será aposentada voluntariamente, independentemente

da idade, após vinte e cinco anos de efetivo serviço nos cargos a que se refere a Lei

Complementar nº 84, de 25 de julho de 2005, ou após trinta anos de contribuição,

desde que conte, pelo menos, vinte anos de efetivo exercício nos cargos a que se

referem os incisos I a IV do art. 7º da referida lei.”. 

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Elismar Prado e Liza Prado - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Antônio Júlio

- Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Viana -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Ivair

Nogueira - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -

Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Tadeuzinho  Leite  -

Vanderlei Miranda.

Justificação: Cuida esta proposta de emenda à Constituição de consubstanciar o

princípio  da  isonomia,  especialmente quando observado pelo  viés  que estabelece

seja conferido tratamento desigual aos desiguais na medida das suas desigualdades.

Mulheres e homens são iguais, na forma do art. 5º, I, da Constituição da República,

mas  é  a  mesma  Carta  Magna  que,  reconhecendo  a  dupla  jornada  feminina  no

trabalho  e  na  organização  da  família  (mormente  na  criação  dos  filhos),  confere

tratamento diferenciado à aposentadoria das mulheres (art. 40, III, e 201, § 7º) ao

minorar em cinco anos o tempo necessário para sua transferência para a inatividade.

Por  essa  razão  é  que  se  faz  necessário  corrigir  a  injusta  omissão  quanto  à

previdência  dos  policiais  civis,  que  não  confere  às  policiais  o  mesmo  direito  de

aposentadoria mais célere, quando comparado com o direito dos homens.
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Há uma discriminação inconstitucional no fato de a policial civil ter de trabalhar o

mesmo tempo que o homem, para se aposentar, quando nenhuma outra servidora

nem trabalhadora do Regime Geral de Previdência Social é obrigada a fazê-lo.

A policial militar e a bombeiro militar foram beneficiadas recentemente pelo Estatuto

da Polícia Militar com a previsão de transferência voluntária para a reserva.

Para corrigir a referida omissão, pleiteamos o apoio de nossos pares à aprovação

desta proposta de emenda à Constituição.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 9/2011

Revoga o art. 2º da Lei nº 8.980, de 10 de outubro de 1985.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 8.980, de 10 de outubro de 1985.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011. 

Rosângela Reis

Justificação:  O art.  2º  da Lei  Estadual  nº  8.980,  de 10/10/85,  determina que “o

disposto no artigo 152 da lei nº 7.109, de 13.10.77 que contém o Estatuto do Pessoal

do Magistério Público do Estado de Minas Gerais, só se aplica a ocupante de cargo

do magistério do sexo masculino”. 

Trata-se de situação extremamente anômala diante dos preceitos vigentes a partir

da Constituição Federal de 1988, que, no “caput” do seu art. 5º e no inciso I desse

artigo, dispõe: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”; e

“homens  e  mulheres  são  iguais  em  direitos  e  obrigações,  nos  termos  desta

Constituição”. 

Podemos nos reportar, também, aos incisos XXX e XXXI do art. 7º da Constituição

Federal de 1988, que dispõem: “proibição de diferença de salários, de exercício de

funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil” e

“proibição  de  distinção  entre  trabalho  manual,  técnico  e  intelectual  ou  entre  os

profissionais respectivos”.

As  normas  da Constituição Federal  vigente  devem  se sobrepor  ao  disposto  na
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legislação  infraconstitucional  constante  nas  Constituições  ou  nas  legislações  dos

Estados da Federação. Nesses termos, toda e qualquer determinação que omita a

aplicação  de  normas  constitucionais,  quando  a  Constituição  assim  o  determina,

constitui conduta inconstitucional. 

Entenda-se que o que está em jogo nessa matéria é a preservação da igualdade

dos direitos constitucionais para todos os cidadãos, pois o art. 152 da referida Lei nº

7.109, de 13/10/77, dispõe que “o professor que houver completado 45 (quarenta e

cinco) anos de idade e contar 25 (vinte e cinco) anos de regência terá direito ao

exclusivo exercício das atribuições do módulo 2, previsto no art. 13 desta Lei ou, a

critério do Sistema, de outras, necessárias ao funcionamento da escola”. O referido

art. 13 da mesma lei estadual prevê: “São atribuições específicas: I – de Professor, o

exercício  concomitante  dos  seguintes  módulos  de  trabalho:  modulo  1:  regência

efetiva  de  atividades,  área  de  estudo  ou  disciplina;  módulo  2:  elaboração  de

programas  e  planos  de  trabalho,  controle  e  avaliação  do  rendimento  escolar,

recuperação  dos  alunos,  reuniões,  autoaperfeiçoamento,  pesquisa  educacional  e

cooperação,  no  âmbito  da  escola,  para aprimoramento  tanto do  processo ensino-

aprendizagem, como da ação educacional e participação ativa na vida comunitária da

escola”.

Servidores  do  magistério  denunciam  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação

ainda  tem  indeferido  o  pedido  de  professores  do  sexo  feminino,  mas  deferido  o

pedido de professores do sexo masculino, quando do requerimento da aplicação dos

benefícios previstos no módulo 2 do supracitado art. 13 da Lei nº 7.109, de 1977, com

base no disposto na Lei nº 8.980, de 10/10/85. 

Inimaginável,  outrossim,  essa  esdrúxula  situação  funcional,  ainda  em  vigor  na

Secretaria de Estado de Educação, se nos reportarmos também à Consolidação das

Leis Trabalhistas - CLT -, em que se prevê a proibição do trabalho de pessoas do

sexo feminino em algumas atividades insalubres ou penosas. Esse não é o caso de

exercício desse tipo de atividade. Exercer o cargo de Professor no módulo 2 não

tipifica trabalho exclusivamente de profissionais do sexo masculino, não cabendo ao

Estado garantir esse direito para apenas parcela dos seus servidores. 

Assim, o disposto no art. 2º da Lei nº 8.980, de 10/10/85, deve ser sumariamente
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revogado.

Em vista do exposto, espero contar com o apoio dos nobres parlamentares desta

Casa Legislativa para aprovação deste projeto de lei complementar.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.544/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  associação  Kindernothilfe  e.  v.,  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 Kindernothilfe e. v., com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

André Quintão

Justificação: A associação Kindernothilfe e. v., com sede na Rua Corumbá, 346, no

Bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte, é uma instituição beneficente e filantrópica,

sem fins lucrativos e sem caráter religioso.

Tem por finalidade o  atendimento  a crianças,  adolescentes,  proporcionando-lhes

desenvolvimento físico, intelectual, escolar, cultural e 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 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 1.545/2011

Proíbe a comercialização, a distribuição e a utilização de serpentinas metalizadas e

produtos similares no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a comercialização, a distribuição e a utilização de serpentinas
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metalizadas e produtos similares que possam ser condutores elétricos no Estado.

Art.  2º  – O Poder  Executivo,  por meio de seus órgãos competentes, promoverá

ações  de  vigilância  e  fiscalização  dos  estabelecimentos  que  comercializarem  o

produto a que se refere o art. 1° desta lei.

Art. 3º - O estabelecimento comercial que descumprir o disposto nesta lei, além da

apreensão da mercadoria, sofrerá as seguintes penalidades:

I – multa de R$6.000,00 (seis mil reais);

II – multa de R$12.000,00 (doze mil reais) e suspensão do alvará de funcionamento

por trinta dias, em caso de reincidência;

III – cassação do alvará de funcionamento, quando persistir a infração.

Parágrafo  único  –  Na  hipótese  de  o  infrator  ser  vendedor  ambulante,  ocorrerá

apreensão  da  mercadoria  a  que  se  refere  o  art.  1° d esta  lei,  sem  prejuízo  das

sanções penais cabíveis na forma da lei.

Art. 4º - O material a que se refere o “caput” do art. 1°, quando estiver de posse de

usuário, será sumariamente apreendido, não cabendo ao infrator indenização.

Art.  5º  -  Quando  o  infrator  for  menor,  os  pais  serão,  para  todos  os  efeitos,  os

responsáveis.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Bruno Siqueira

Justificação: O País encontra-se abalado com a tragédia que ocorreu no Município

de  Bandeira  do  Sul,  durante  uma festa  de  pré-carnaval,  no  dia  27/2/2011.  Uma

serpentina metalizada foi jogada em um cabo transmissor de energia, o ramal entrou

em curto e caiu no chão, atingindo o trio elétrico. Algumas pessoas que estavam em

cima do veículo foram lançadas ao chão, outras foram eletrocutadas, e o cabo ainda

atingiu foliões que dançavam na rua. 

Como é sabido, principalmente durante os festejos carnavalescos, ocorre grande

afluxo de pessoas em locais onde existe a presença de redes elétricas, e exatamente

nesse  período  são  comercializados  produtos  metalizados,  tais  como  “sky  paper-

twister”, canhões e minicanhões de serpentina e de “glitter”, entre outros.

Além  disso,  o  perigo  aumenta  com  a  umidade  comum  nessa  época  do  ano,
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decorrente do período de chuvas, que reduz o isolamento elétrico, potencializando a

condução e, consequentemente, os efeitos da corrente elétrica.

Esses artefatos  apresentam sistema de propulsão por  ar  comprimido,  pólvora e

espoleta,  que  são  inflamáveis,  apresentando  perigo  quando  usados  também  em

ambientes  fechados  ou  próximos  a  zona  de  calor.  Pelas  suas  características,  os

materiais  podem  provocar  eletrocussão  de  pessoas,  queimaduras  superficiais  e

internas, parada cardiorrespiratória e óbito.

Diante disso, é extremamente oportuna a proibição de serpentinas metalizadas, de

canhões e minicanhões de serpentinas e “glitter” e de objetos que funcionem por ar

comprimido,  espoleta  ou  pólvora,  em  ambientes  internos  e  externos,

independentemente da época do ano.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos 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 1.546/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.047/2009)

Cria o Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações - Purae.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica criado  o Programa de Conservação e Uso Racional  da Água nas

Edificações - Purae.

Art.  2º  -  Para  os  efeitos  desta  lei  e  sua adequada aplicação,  são adotadas  as

seguintes definições:

I  -  conservação  e  uso  racional  da  água  -  conjunto  de  ações  que  propiciam  a

economia de água e o combate ao desperdício quantitativo nas edificações;

II - desperdício quantitativo de água - volume de água potável desperdiçado pelo

uso abusivo;

III - utilização de fontes alternativas - conjunto de ações que possibilitam o uso de

outras fontes para captação de água que não o sistema público de abastecimento;

IV -  águas servidas -  águas utilizadas no tanque ou na máquina de lavar  e no
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chuveiro ou na banheira.

Art. 3º - As disposições desta lei serão observadas na elaboração e na aprovação

dos  projetos  de  construção  de  edificações  destinadas  aos  usos  residencial  e

comercial, mesmo quando se tratar de habitação de interesse social.

Art. 4º - Os sistemas hidráulico-sanitários das novas edificações serão projetados

visando ao conforto e à segurança dos usuários, bem como à sustentabilidade dos

recursos hídricos.

Art. 5º - Nas ações de conservação, uso racional e de conservação da água nas

edificações, serão utilizados aparelhos e dispositivos economizadores de água, tais

como:

a) bacias sanitárias de volume reduzido de descarga;

b) chuveiros e lavatórios de volumes fixos de descarga;

c) torneiras dotadas de arejadores.

Parágrafo único - Nas edificações em condomínio, além dos dispositivos previstos

nas alíneas “a”,  “b”  e “c”  deste artigo,  serão também instalados hidrômetros  para

medição individualizada do volume de água gasto por unidade. 

Art. 6º - As ações de utilização de fontes alternativas compreendem:

I - a captação, o armazenamento e a utilização de água proveniente das chuvas;

II - a captação, o armazenamento e a utilização de águas servidas. 

Art.  7º  -  A  água  das  chuvas  será  captada  na  cobertura  das  edificações  e

encaminhada a uma cisterna ou tanque, para ser utilizada em atividades que não

requeiram o uso de água tratada, proveniente da rede pública de abastecimento, tais

como: 

I - rega de jardins e hortas; 

II - lavagem de roupa; 

III - lavagem de veículos; 

IV - lavagem de vidros, calçadas e pisos. 

Art. 8º - As águas servidas serão direcionadas, através de encanamento próprio, a

reservatório destinado a abastecer as descargas dos vasos sanitários e, apenas após

tal utilização, será descarregada na rede pública de esgotos. 

Art.  9º  -  O  combate  ao  desperdício  quantitativo  de  água,  compreende  ações
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voltadas  à  conscientização  da  população  através  de  campanhas  educativas,

abordagem do tema nas aulas ministradas nas escolas integrantes da rede pública

estadual e palestras, entre outras, versando sobre o uso abusivo da água, métodos

de conservação e uso racional dela. 

Art.  10  -  O  não-cumprimento  das  disposições  desta  lei  implica  a  negativa  de

concessão do alvará de construção para as novas edificações.

Art.  11 -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei,  estabelecendo os requisitos

necessários à elaboração e à aprovação dos projetos de construção, instalação e

dimensionamento dos aparelhos e dos dispositivos destinados à conservação e ao

uso racional da água a que ela se refere.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O  programa  tem  como  objetivo  instituir  medidas  que  induzam  à

conservação, ao uso racional e à utilização de fontes alternativas para captação de

água  nas  novas  edificações,  bem  como a  conscientização  dos  usuários  sobre  a

importância da conservação da água.

Trata também da captação da água de chuva, que pode ser reutilizada, combatendo

assim o desperdício e garantindo benefícios  ambientais,  econômicos e sociais  ao

longo dos anos, além de evitar enchentes e desastres. 

Pelo 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 1.547/2011

Dispõe sobre a inclusão na grade curricular da Secretaria de Estado de Educação

do conteúdo Qualidade de Vida com Amor Exigente e que ele passe a constar nas

propostas pedagógicas das escolas da Rede Estadual de Ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° -  Fica incluído na grade curricular da Secr etaria Estadual de Educação o

conteúdo Qualidade de Vida com Amor Exigente, passando a constar nas propostas

pedagógicas das escolas da Rede Estadual de Ensino.
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Art.  2° -  Os  estabelecimentos  escolares  terão  como  incumbência  promover  a

recuperação  dos  alunos  de  menor  rendimento  e  articular-se  com as  famílias  e  a

comunidade, criando processos de integração da sociedade nos termos do art. 229

da Constituição Federal e dos incisos V e VI do art. 12 da Lei Federal nº 9.394, de 20

de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Art. 3° - A Qualidade de Vida com Amor Exigente obs ervará os seguintes princípios

básicos:

I - raízes culturais;

II - professores também são gente, pais também são gente;

III - os recursos são limitados;

IV - professores e alunos não são iguais, pais e filhos não são iguais;

V - a culpa;

VI - comportamento;

VII - tomada de atitude;

VIII - a crise;

IX - grupo de apoio;

X - cooperação;

XI - exigência ou disciplina;

XII - amor.

Art. 4º - São objetivos fundamentais da Qualidade de Vida com Amor Exigente:

I - valorização da família e suas raízes culturais;

II  -  incentivar  as  crianças  a  ver  o  outro  como  gente  e  o  respeitar  na  sua

individualidade;

III - estimular a criança a reconhecer as limitações do ser humano, as pessoais e as

financeiras, e a lidar bem com as frustrações.

IV - fomentar o reconhecimento das hierarquias familiares e na escola de tal forma

que perceba o seu próprio papel e busque a harmonia;

V - fazer com que o aluno aprenda a lidar com seus valores, que toda atitude gera

uma reação e como lidar com as falhas e perdas.

Art.  5° - Caberá à Secretaria de Estado de Educação  promover a formação dos

professores em Amor Exigente, sendo essa a condição básica para o início do ensino
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da Qualidade de Vida com Amor Exigente.

Art. 6° - A Qualidade de Vida com Amor Exigente ser á incluída na grade curricular

devendo ser contextualizada em cada realidade escolar.

Art. 7° - A implantação e a execução das disposiçõe s desta lei deverá ocorrer a

partir do início do ano letivo de 2012.

Art.  8° -  As  despesas decorrentes da execução desta  lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art.  9° -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Entende-se por “Qualidade de Vida com Amor Exigente” os processos

por  meio  dos  quais  o  indivíduo  e  a  coletividade  constroem  valores  sociais  de

convivência, conhecimentos e habilidades, atitudes e competências voltadas para a

conservação da vida e da família, bem maior da humanidade.

Entende-se por “Amor Exigente” a capacidade de amar e relacionar-se efetivamente

no grupo sem subserviência, com cada membro cumprindo o seu papel, respeitando

o outro e responsabilizando-se pelas consequências dos seus atos.

A qualidade de vida  é  um componente essencial  para  conservação da espécie

humana,  e a educação para a qualidade de vida deverá estar  presente de forma

articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo. 

O projeto apresentando tem por objetivo criar mecanismos para auxiliar crianças e

adolescentes. 

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

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 1.548/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cultural, Musical e Artistica São Vicente
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de Paulo, com sede no Município de Pirapora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Musical  e

Artistica São Vicente de Paulo, com sede no Município de Pirapora.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  A Associação Cultural, Musical e Artistica São Vicente de Paulo, com

sede no Município de Pirapora, é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por

finalidade  promover  atividades  musicais,  culturais,  e  artísticas  das  pessoas  da

microrregião de Pirapora que tenham interesse em aprender, bem como a divulgação

desse potencial por todos os meios lícitos possíveis.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.549/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  Humano  e

Profissional de Botelhos, com sede no Município de Botelhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento

Humano e Profissional de Botelhos, com sede no Município de Botelhos.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação de Desenvolvimento Humano e

Profissional  de  Botelhos,  consiste  em  promover  a  prestação  de  serviços  a  seus
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membros,  profissionais  do  artesanato,  no  auxílio  da  venda  de  seus  produtos,  na

divulgação e na organização de exposições, tanto no Município, quanto fora dele.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.550/2011

Declara de utilidade pública a Nossa Creche, com sede no Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Nossa Creche, com sede no município

de Guaxupé.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Nossa Creche é amparar crianças de mães

trabalhadoras rurais (boias frias) e urbanas, carentes, de 3 meses a 5 anos e 11

meses, por meio de abrigo, alimentação, educação, assistência médica e social.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.551/2011

Dá a denominação de Escola Estadual Francisco Cândido Xavier à escola estadual

que será implantada e construída no Bairro Residencial Pacaembu, no Município de

Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Francisco  Cândido  Xavier  a  escola

estadual localizada no Bairro Residencial Pacaembu, no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Antonio Lerin

Justificação: A proposta é para que seja denominada Escola Estadual Francisco

Cândido Xavier o estabelecimento de ensino situado no Residencial Pacaembu, no

Município de Uberaba.

Foi sugerido o nome do médium Francisco Cândido Xavier, nascido em 2/4/10, em

Pedro  Leopoldo,  e  radicado  em  Uberaba  de  1959  a  30/6/2002,  data  de  seu

falecimento. Chico Xavier, de origem humilde, tornou-se mundialmente conhecido por

sua obra espírita e pela atenção e carinho dispensados a todos os que o procuravam

em busca de auxílio espiritual, na Casa da Prece.

Chico Xavier mudou-se para Uberaba sob a orientação dos Benfeitores Espirituais,

iniciando as atividades mediúnicas em reunião pública da Comunhão Espírita Cristã,

que ele transformou num polo de atração de inúmeros visitantes das mais variadas

regiões do Brasil e do exterior.

Seu trabalho sempre consistiu na divulgação doutrinária e em tarefas assistenciais,

bem como no esclarecimento e reconforto das pessoas que o procuravam. Mais de

400 livros foram por ele psicografados e editados, alguns em vários idiomas, e os

direitos  autorais  foram  cedidos  gratuitamente  às  editoras  espíritas  e  a  outras

entidades.

Nada mais justo que a escola ter o nome deste ilustre mineiro, que, no ano de 2000,

foi escolhido O Mineiro do Século, razão pela qual o governo do Estado instituiu a

Comenda da Paz Chico Xavier, outorgada anualmente as pessoas ou entidades que

trabalham pela paz.

Justificado o  projeto,  esperamos  a  apreciação e  aprovação por  este  Plenário  e

demais Comissões Permanentes.

- 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 1.552/2011

Assegura ao consumidor, na oportunidade de aquisição de seguro, a assistência de

corretor  de  seguros  devidamente  habilitado  e  registrado,  ou  seu  preposto,  em
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estabelecimentos que comercializem seguros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É assegurada ao consumidor, na oportunidade de aquisição de seguro, a

assistência  de  corretor  de  seguros  devidamente  habilitado  e  registrado,  ou  seu

preposto.

Art.  2º  -  A assistência  prestada  ao  consumidor  dar-se-á  através  de  corretor  de

seguro  ou  preposto,  ambos  devidamente habilitados  e registrados nos  termos  do

Decreto-Lei Federal nº 73, de 21 de novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema

Nacional de Seguros Privados e regula as operações de seguros e resseguros, e com

sua situação profissional ativa em órgão de classe.

Art. 3º - O corretor de seguros poderá representar junto aos órgãos de defesa do

consumidor contra os infratores desta lei.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Antonio Lerin

Justificação: A respeito da proposta que ora apresentamos, é necessário enfatizar,

antes de tudo, o que vem a ser corretor de seguro. O corretor de seguro é aquele que

faz a intermediação dos negócios com a seguradora, que vende seguros.

O corretor oferece todo suporte técnico necessário ao cliente, oferecendo-lhe as

melhores  alternativas  de  coberturas  securitárias,  facilitando  sua  contratação,

posicionando-se ao lado do cliente nas reclamações de sinistros e fazendo valer os

termos da apólice.

A proposição tem por objetivo proteger os interesses dos consumidores, já que, nos

dias de hoje, bancos, lojas, cartões de créditos, supermercados, etc. comercializam

seguros sem a presença do corretor de seguros, desobedecendo frontalmente o que

prevê o art. 122 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966.

Tais  estabelecimentos  promovem  vendas  casadas,  com  produtos  pré-montados

(engessados),  impondo  a  compra  pela  força  do  poder  econômico,  ignorando  a

necessidade  da  presença  do  corretor  para  orientar  o  consumidor,  detalhando  as

coberturas, franquias, vigências, custos, assistências, sinistros, exclusões, condições

gerais da apólice, esquecendo-se de aplicar o disposto no decreto supracitado, que
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estabelece o  corretor  de seguros,  pessoa física ou  jurídica,  como o intermediário

legalmente  autorizado  a  angariar  e  promover  contratos  de  seguro  entre  as

sociedades seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

Os bancos, seguradoras e demais instituições do sistema financeiro nacional não

querem se submeter a quaisquer normas (nem mesmo as do Código Civil, embora

sempre as tivessem aplicado na regulação de contratos, notadamente o de seguros):

querem  em  verdade  ditar  as  regras,  modificá-las  a  qualquer  tempo  e  de  forma

unilateral e impô-las aos vulneráveis e hipossuficientes (todos nós), eximindo-se de

qualquer  responsabilidade  no  desempenho  de  sua  atividade  empresarial  e

prosseguindo na caminhada rumo ao aumento  aviltante  e estratosférico dos seus

lucros.

Conforme  nossa  Constituição  Federal,  cabe  ao  Estado,  a  promoção  de  ações

sistemáticas  de  proteção  ao  consumidor,  de  modo  a  garantir-lhe  a  segurança,  a

saúde  e  a  defesa  de  seus  interesses  econômicos.  Aliás,  não se  pode  almejar  o

alcance desses objetivos, sem a promoção de mais completa e adequada proteção

dos interesses e dos direitos do consumidor, que estão em posição de incontestável

vulnerabilidade  fática,  econômica,  técnica,  jurídica  e  política  em  relação  às

instituições  integrantes  do  Sistema  Financeiro  Nacional.  Vale  dizer,  as  normas

inseridas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações

jurídicas travadas entre os clientes e as instituições integrantes do sistema financeiro

nacional, e este projeto busca sua adoção, indo ao encontro do valor maior de defesa

do  consumidor  (direito  fundamental  e  princípio  geral  da  atividade  econômica),

ressaltando  que  o  segmento  de  seguros  foi  responsável  pela  produção  de

R$100.000.000.000,00 em 2008,  representando quase 5% do PIB Brasileiro,  com

previsão de alcançar o patamar de 7% até 2011.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal  nº  95,  de  2/2/98,  alterada  pela  Lei  Complementar  Federal  nº  107,  de

26/4/2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação

das leis.

Justificado o projeto, esperamos a apreciação e a aprovação por nossos pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para
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parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.553/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Maria - Acosam -,

com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Maria - Acosam -, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Acosam é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter filantrópico,

organizada  para  prestação  de  serviços  de  assistência  social.  Sua  diretoria  é

constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que  desenvolvem  atividades

voluntárias, visando o desenvolvimento da agricultura e da pecuária e a melhoria do

nível de vida das famílias.

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 N° 1.554/2011

Dispõe sobre a criação da Semana de Conscientização sobre a Alienação Parental

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização sobre a Alienação Parental, a

ser realizada, anualamente, na semana que incluir o dia 25 de abril.

Parágrafo único -  Para os efeitos desta lei,  entende-se por alienação parental o

disposto na Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Anselmo José Domingos
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Justificação: Este projeto visa a instituição da semana de Conscientização sobre a

Alienação Parental,  para  que a  população tenha acesso a  programas educativos,

palestras  e  quadros  informativos sobre  esse fenômeno,  que,  segundo estimativas

afeta 80% dos filhos de pais divorciados.

A alienação parental consiste no emprego de mecanismos pela mãe ou pelo pai

visando a que a criança rompa os laços afetivos com o outro genitor,  o  que tem

graves consequências para ela, podendo causar inclusive a síndrome de alienação

parental, que ocorre com a negação, por parte da criança, a manter qualquer tipo de

contato com o genitor alienado.

Consumada  a  separação  conjugal,  um  dos  ex-consortes  assume a  guarda  dos

filhos, ao outro cabendo o direito  de visita.  O direito de visita garante, portanto, a

continuidade  da  participação  do  genitor  que  não  possui  a  guarda  da  criança  na

formação,  crescimento e educação de seu filho.  O objetivo deste direito  consiste,

portanto, na minimização dos malefícios sofridos pela criança com a separação dos

pais,  defendendo,  concomitantemente,  os  direitos  da  criança  insculpidos  na

Constituição brasileira, em seu art. 227.

Entretanto, infelizmente, após a separação, o genitor que possui a guarda obsta,

quando não impede, a realização das visitas utilizando diversos mecanismos, como

alegar  falsamente  que  a  criança  está  doente,  marcar  compromissos  de  forma  a

impedir  que a criança possa efetivamente estar  com o pai durante o período das

visitas,  etc.  Técnicas  estas  que  podem  ser  consciente  ou  inconscientemente

empregadas e, inclusive, podem ser realizadas por avós, tios ou quaisquer outros que

convivam com a criança. Seus efeitos são extremamente graves para a formação da

criança e  normalmente  só  são superados  quando o  filho  que sofreu  a  alienação

parental atinge certa maturidade para questionar as medidas que o distanciaram do

convívio parental.

A escolha  da  semana  do  dia  25  de  abril  funda-se  no  fato  de  ser  este  o  Dia

Internacional de Conscientização sobre a Alienação Parental.

Assim, solicitamos o apoio dos colegas para a 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.555/2011

Declara de utilidade pública a Associação Coral Nossa Senhora da Conceição, com

sede no Município de Caeté. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Coral Nossa Senhora da

Conceição, com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011. 

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Coral Nossa Senhora da Conceição, entidade sem fins lucrativos que tem

por  finalidade  promover  a  melhoria  das  condições  sociais  da  comunidade  no

desenvolvimento de projetos que visem à música, à cultura, à arte, ao turismo e à

assistência.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto à religião,

à cor, ao sexo, à condição social das pessoas assistidas e atende com observância

dos  princípios  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  publicidade,

daeconomicidade e da eficiência.

Insta pontuar que a Associação se encontra em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas pelas  funções que exercem, atendendo,  desta forma,  aos requisitos

legais.

Por  ser  justo,  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 1.556/2011

Reconhece  o  direito  de  remoção  do  servidor  a  que  se  refere  o  art.  7º  da  Lei

Complementar n° 100, de 5 de novembro de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O servidor a que se refere o art. 7° da L ei Complementar nº 100, de 5 de

novembro de 2007 terá assegurado o direito a remoção, sem prejuízo de qualquer

garantia assegurada por lei.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: Sabe-se que aproximadamente 100 mil servidores foram efetivados no

Estado  de  Minas  Gerais  através  do  Decreto  nº  44.674,  que  regulamenta  a  Lei

Complementar nº 100, de 5/11/2007. Embora a efetivação não garanta a estabilidade,

alcançada somente por concurso público (art. 37, inciso II da Constituição Federal de

1988), é de notório conhecimento que o advento da citada lei complementar trouxe

inúmeras garantias e direitos aos servidores efetivados.

Em que pese o reconhecimento dos direitos já estabelecidos, o Estado deixa o

servidor  contemplado  pela  Lei  Complementar  nº  100/2007  à  margem  de  direitos

essenciais,  sendo a  remoção  um  exemplo  dessa exclusão.  Ora,  é  certo  que em

determinadas situações os servidores efetivados exercem as mesmas atividades, nas

mesmas  condições  dos  servidores  concursados,  o  que  decerto  não  justifica  a

impossibilidade da remoção dos efetivados, conforme têm estabelecido os órgãos da

administração pública no Estado de Minas Gerais.

A  adoção  desse  procedimento  faz  com  que  o  Estado  incorra  em  violação  a

princípios básicos da Constituição, como o da igualdade (art. 5°) e o da dignidade da

pessoa humana (art. 1°, inciso III).

Por todo o exposto, a fim de preservar os princípios acima mencionados, bem como

assegurar  o  direito  de  remoção dos  servidores  efetivados,  submeto  à  apreciação

desta Casa Legislativa a presente 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 1.557/2011

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 16.730, de 14 de junho de 2007,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista os imóveis que

especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 1º do art. 1º da Lei nº 16.730, de 14 de junho de 2007, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

§ 1º - O imóvel a que se refere o inciso I do “caput” destina-se à instalação de

órgãos públicos municipais.”.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: O imóvel de que trata este projeto foi destinado, nos termos da Lei nº

16.730, de 2007, à instalação da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. No

entanto, em que pese o intuito nobre da doação, a limitação imposta não condiz com

as  necessidades  dinâmicas  da  municipalidade,  uma vez  que,  ao  haver  limitação

quanto à secretaria  a ser instalada, não se permite que outros órgãos municipais

possam ali também se instalar.

O intuito deste projeto é justamente ampliar essa destinação a fim de que possa a

administração  pública  municipal  melhor  utilizar  o  espaço,  instalando  não  só  a

Secretaria já mencionada como também outras, o que poderá contribuir muito para a

eficiência da administração.

Diante dessa situação, espero a aprovação deste projeto pelos meus pares nesta

Casa Legislativa.

- 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 1.558/2011

Veda cobrança de despesas condominiais na hipótese que menciona e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedada a cobrança de quota das despesas de condomínio, a qualquer

título, antes da efetiva posse do imóvel pelo adquirente.

Parágrafo único – A incidência do disposto no “caput”, além das sanções previstas

na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sujeitará o infrator a multa no
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valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art.  2º  -  Na  hipótese  de  atraso  na  entrega  do  imóvel  ao  comprador,  será

assegurada a rescisão contratual sem reservas e a indenização mínima de 10% (dez

por cento) do valor do imóvel.

Parágrafo  único  –  A  ocorrência  da  hipótese  prevista  no  “caput”  acarretará  à

construtora  a  proibição  de  contratar  novos  empreendimentos  antes  de  garantir  a

entrega do imóvel já alienado.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  O  acelerado crescimento  do mercado  imobiliário  nos  últimos anos,

com a  possibilidade cada vez maior  de  o consumidor  brasileiro adquirir  sua casa

própria,  tem  dado ensejo  ao  surgimento  de  duas  situações  que  exigem  imediata

regulação. A primeira diz respeito à cobrança feita ao adquirente, pela construtora ou

incorporadora, da taxa ou quota condominial antes mesmo do recebimento efetivo do

imóvel, ou seja, da entrega das chaves. A outra, diretamente ligada à primeira, refere-

se ao atraso na entrega das chaves, em total desrespeito ao prazo convencionado

em cláusula contratual, fato que acaba por ocasionar sérios transtornos e prejuízos

que o consumidor não pode suportar. É o que está sendo denominado no mercado de

“overbooking” da construção civil.

Quando se trata da  cobrança das obrigações condominiais,  somente quando já

tenha recebido as chaves e passado a ter a disponibilidade da posse, do uso e do

gozo  da  coisa,  é  que  se  deve  reconhecer  legitimidade  passiva  ao  promitente

comprador  de unidade autônoma quanto às obrigações respeitantes aos encargos

condominiais,  ainda que não tenha havido o registro do contrato de promessa de

compra e venda. São nesse sentido os recentes e reiterados julgados do Superior

Tribunal  de  Justiça,  notadamente  nos  Recursos  Especiais  nºs  212799/SP  e

489647/RJ.

A prática, no entanto, tem sido as construtoras transferirem para o comprador do

imóvel a taxa de condomínio já a partir da emissão do habite-se. O problema é que

essa  autorização  municipal  não  é  garantia  de  que  o  imóvel  será  entregue
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imediatamente. No caso dos prédios, por exemplo, a lei exige o desmembramento da

matrícula do empreendimento  para cada unidade,  para assim  lavrar  a escritura e

registrar  o imóvel,  o que demanda razoável período de tempo. Isso sem contar a

própria demora na entrega das chaves, quando a negociação envolve financiamento

bancário para quitar o saldo devedor com a construtora. 

Por  outro  lado,  o  atraso  da  obra  prejudica  todo  o  andamento  do  processo  de

financiamento do imóvel. Assim, há casos em que a administração do condomínio é

constituída antes de o imóvel ficar pronto, surgindo a possibilidade de cobrança de

despesas condominiais do proprietário que ainda não recebeu as chaves.

Com a presente proposição, eventual despesa condominial é de responsabilidade

de quem tem a posse do imóvel,  a saber,  da construtora. Portanto, é dela que o

condomínio deve cobrar as taxas.

Em outro diapasão, a proposição disciplina quanto ao atraso na entrega do imóvel,

determinando sanções e reparações para o caso da mora decorrente, principalmente,

daquelas situações em que o empreendedor não se acautela e promove múltiplos

lançamentos sem a capacidade necessária para cumprir com o que propõe.

Por tais razões, solicitamos dos nobres pares a aprovação desta 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 1.559/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Alvinopolense  para  o

Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no Município de Alvinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no Município de Alvinópolis.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  A proposição  em  tela  visa  a  declarar  como de  utilidade  pública  a

Associação Comunitária Alvinopolense para o Desenvolvimento Artístico e Cultural,
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com sede no Município de Alvinópolis, em pleno funcionamento desde sua fundação,

que é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade  tem  como finalidade  promover  especialmente  o  desenvolvimento,  a

defesa e a democratização da comunicação e da informação.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais,  tendo em vista que ela atende

aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7 /98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.560/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento instalado

no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  instalações  de  cabeamento  no  Estado  de  Minas  Gerais  serão

subterrâneas.

Parágrafo único - Ficam as concessionárias, empresas estatais e prestadoras de

serviços que operam com cabeamento no Estado de Minas Gerais obrigadas a tornar

subterrâneo o cabeamento ora existente.

Art. 2º - As operadoras a que se refere o art. 1º desta lei, bem como as que vierem

a sucedê-las, terão prazo para a conclusão dos trabalhos, na forma e nas condições

a serem regulamentadas pelo Poder Executivo.

Parágrafo  único  -  Aplica-se  o  disposto  nesta  lei  à  rede  elétrica,  aos  cabos

telefônicos e de TV a cabo e assemelhados.

Art. 3º - Nos locais onde forem removidos os postes atuais serão plantadas árvores,

na forma e condições a serem regulamentadas pelo Poder Executivo.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, especialmente a nova forma de

iluminação pública, em substituição ao modelo atual.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.
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Fred Costa

Justificação: O projeto de lei aqui apresentado pretende adotar no Estado de Minas

Gerais  o  cabeamento  subterrâneo  e  obrigar  todas  as  concessionárias,  empresas

estatais e prestadoras de serviço que operam com cabeamento no Estado a torná-lo

subterrâneo no prazo a ser estabelecido em regulamento.

Atualmente, observamos no Estado que em cima dos postes existe um emaranhado

de fios  elétricos,  cabos telefônicos e de TV por  assinatura,  gerando uma enorme

poluição visual, além de ser extremamente perigoso, pois na época das chuvas, com

a caída de arvores e ventos fortes alguns cabos se rompem e provocam acidentes

graves, muitos com vítimas fatais, como temos acompanhado nos noticiários.

Desta forma, ressaltamos a importância desta proposição, pois além de melhorar o

aspecto visual da cidade, evita acidentes que muitas vezes fazem vítimas fatais.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de

lei.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.561/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Goiabeiras  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  Goiabeiras

imóvel com área de 15.504m² (quinze mil  quinhentos e quatro metros quadrados),

situado nesse Município, Matrícula R.1- M 1.678, a fls. L 3-B, registrado em 23 de

março de 1940 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro Pena.

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

instalação de apoio operacional da Prefeitura e a atividades de interesse social da

comunidade.

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. 1º.



452
____________________________________________________________________________

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Goiabeiras de imóvel

de propriedade do Estado situado nesse Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município, com vistas a desenvolver

atividades de interesse social e instalar apoio operacional da Prefeitura.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres

Deputados e Deputadas 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 Nº 1.562/2011

Institui a Contribuição de Solidariedade, destinada às santas casas de misericórdia

estabelecidas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Contribuição de Solidariedade, destinada às santas casas

de  misericórdia  estabelecidas  no  Estado,  a  ser  cobrada  em  todos  os  atos

extrajudiciais, excetuados os previstos no § 1º do art. 1º da Lei Federral nº 6.015, de

31 de dezembro de 1973, correspondente a 1% (um por cento) dos emolumentos

devidos aos Tabeliães e Oficiais de Registro.

Art. 2º – Os Tabeliães e Oficiais de Registro deverão recolher a Contribuição de

Solidariedade para a Secretaria de Estado de Fazenda, na forma, nos prazos e nas

condições previstas em regulamentos.

Art. 3º - O total arrecadado a título de Contribuição de Solidariedade será distribuido

entre  as  santas casas de  misericórdia  sediadas  na região  administrativa  que deu

origem à contribuição, nos termos de regulamento.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Hely Tarqüínio

Justificação:  Diante  das  dificuldades  financeiras  por  que passam  os  setores  da
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saúde  pública  de  nosso  Estado,  propomos  uma  medida  para  abrandar  a  crise

enfrentada pelas  santas casas  de  misericórdia.  Esta Casa tem representantes  de

todo o território estadual e cada um conhece uma história de luta para conservação e

manutenção dos serviços de saúde oferecidos pela santa casa de misericórdia de seu

Município.  Sabemos  que  todas  elas,  sem  exceção,  passam  por  dificuldades

financeiras, deixando regiões inteiras sem perspectivas de atendimento no setor. É

claro que a medida não resolverá todos os problemas de saúde de nosso Estado,

mas certamente irá contribuir para amenizá-los. Ressaltamos que, no Estado de São

Paulo, desde o ano de 2001, já existe a cobrança e o repasse da contribuição que ora

se pretende instituir. Pelas razões acima, contamos com o apoio dos parlamentares a

esta iniciativa.

- 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 1.563/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade de academias de ginásticas, clubes esportivos e

estabelecimentos similares exibirem placa advertindo sobre as consequências do uso

de Anabolizantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  academias  de  ginástica,  os  clubes  esportivos  e  estabelecimentos

similares ficam obrigados a exibir, nos locais de circulação e permanência de alunos e

frequentadores,  placa  de  advertência  sobre  as  consequências  do  uso  de

anabolizantes.

Parágrafo único - A placa a que se refere o “caput” deverá ter dimensões mínimas

de 50cm (cinquenta centímetros) de largura por 30cm (trinta centímetros) de altura e

conter  os  seguintes  dizeres:  “O  uso  de  anabolizantes  prejudica  o  sistema

cardiovascular,  causa  lesões  nos  rins  e  no  fígado,  degrada  a  atividade  cerebral,

aumenta o risco de câncer, podendo causar até a morte.”.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  o  responsável  pelo

estabelecimento às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa diária de 50 Ufemgs - Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais-a partir
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da notificação; e

III  -  suspensão  temporária  das  atividades  esportivas  desenvolvidas  pelo

estabelecimento, durante o prazo de 30 dias corridos, em caso de nova notificação.

Art.  3º  -  Caberá  ao  Poder  Executivo  do  Estado,  através  de  seus  órgãos

competentes, a correta fiscalização do cumprimento desta lei, com a observância das

penalidades do art. 2º e seus incisos.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Ivair Nogueira

Justificação:  Cresce  o  número  de  pessoas  que  adere  ao  uso  de  esteroides

anabolizantes  para moldar  o corpo e ganhar  força,  resistência e velocidade,  sem

qualquer controle. Apesar de a Lei Federal nº 9.965, de 27/4/2000 ter restringido a

venda  dos  peptídeos  ou  anabolizantes,  sabemos  que  existe  a  comercialização

abusiva  desses  produtos  em  diversos  estabelecimentos  como  academias  de

ginástica,  clubes  esportivos  e  similares.  Os  danos  causados  pelo  uso  dessas

substâncias, entretanto, podem ser irreversíveis. Esse é o motivo da apresentação

deste  projeto  de  lei.  A  proibição  da  venda  desses  produtos  sem  receita  e

acompanhamento  médico,  quando  necessário,  já  existe  na  esfera  federal,  mas  a

divulgação dos malefícios por eles causados pode inibir seu uso. O problema já está

sendo visto como um caso de saúde pública.

- 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 1.564/2011

Declara  de  utilidade  pública  estadual  a  entidade  Núcleo  Assistencial  Espírita

Glaucus - Naeg -, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública estadual a entidade Núcleo Assistencial

Espírita Glaucus - Naeg -, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Ivair Nogueira



455
____________________________________________________________________________

Justificação: O Núcleo Assistencial Espírita Glaucus - Naeg - é uma entidade civil

sem fins lucrativos, legalmente constituída, que presta serviços socioeducacionais e

de amparo à criança, à juventude e à velhice na comunidade onde atua, entre outras

ações  de  interesse  comunitário,  que  objetivam  geração  de  emprego  e  renda  e

combate à pobreza.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende

aos requisitos da legislação em vigor especialmente da Lei nº 12.972, de 27/7/98,

alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face ao exposto,  conto com o  apoio  dos  nobres pares,  à  aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.565/2011

Acrescenta inciso ao art. 6° da Lei n° 16.306, de 7  de agosto de 2006. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  O art.  6° da Lei  n° 16.306,  de 7  de agost o de 2006,  fica acrescido o

seguinte inciso IV:

“IV  -  disponibilizar,  prioritariamente,  até  31  de  dezembro  de  2014,  a  todos  os

distritos  com  população  superior  à  população  do  Município  menos  populoso  do

Estado o acesso aos serviços de telecomunicações, especialmente ao serviço móvel

com capacidade de prover a telefonia e transmissão de dados.”

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Hélio Gomes

Justificação: A proposição em análise pretende acrescentar dispositivo ao art. 6° da

Lei  n° 16.306,  que  criou  o  Fundo  de  Universalização  do  Acesso  a  Serviços  de

Telecomunicações  em  Minas  Gerais  –  Fundomic  -,  de  modo  a  priorizar  a

implementação  dos  serviços  de  telefonia  móvel  nos  distritos  mais  populosos  do

Estado.

A proposta  já  se  encontra  inserida,  de  maneira  genérica,  no  plano  de governo



456
____________________________________________________________________________

lançado pelo atual Governador do Estado, relativamente ao período compreendido

entre 2011 e 2014. Esse plano, porém, deixa, tal qual a lei de instituição do Fundomic,

de definir as comunidades que serão atendidas prioritariamente.

O projeto em apreço pretende corrigir  essa distorção,  contemplando os distritos

com  maior  numero  de  habitantes  do  Estado.  Muitos  desses  distritos  são  mais

populosos  do  que  muitas  cidades  que  já  se  encontram  com  os  serviços  em

funcionamento,  em face da política implementada pelo  Governador  que ocupou o

cargo no período de 2007 a 2010.

- 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 1.566/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  SeráQue?  Cultural,  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 SeráQue? Cultural, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

João Leite

Justificação: A Associação SeráQue? Cultural é uma entidade sem fins lucrativos,

fundada em 25/7/2001, que tem como objetivo precípuo desenvolver ações nas áreas

ligadas à cultura, à educação, à alimentação, à profissionalização, entre outras. 

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população,

pelo que acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade pública

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado,  pelo que 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.567/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário do Bairro Alto Santa Rita, com
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sede no Município de Caxambu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário do Bairro Alto

Santa Rita, com sede no Município de Caxambu.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

João Leite

Justificação:  O  Conselho  Comunitário  do  Bairro  Alto  Santa  Rita,  com  sede  no

Município de Caxambu, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 6/11/2008,

que tem como escopo a implementação de projetos na área social, educação, saúde,

entre outras, visando ao desenvolvimento sustentável da comunidade.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população,

razão  pela  qual  acreditamos  que  o  reconhecimento  da  entidade  como  sendo  de

utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, e contamos

com o apoio dos nobres colegas 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 1.568/2011

Obriga  as  empresas  permissionárias  ou  concessionárias  do  transporte

intermunicipal e interestadual a instalar recipientes coletores de lixo no interior dos

coletivos,  acompanhados de mensagens educativas  para  conscientização sobre  a

preservação ambiental e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  empresas  concessionárias  do  transporte  coletivo  por  intermédio  de

ônibus  municipais,  intermunicipais  e  interestaduais  ficam  obrigadas  a  instalar

recipientes coletores de lixo no interior dos coletivos nos quais constem mensagens

educativas com a conscientização do usuário  sobre a  preservação ambiental  e  a

infração cometida por quem atira lixo nas rodovias e estradas.

Art.  2º - O descumprimento desta lei  acarretará em multa de 100 Ufemgs (Cem

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por coletivo.
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Art. 3º - Esta lei entrar vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Basta adentrar qualquer ônibus para se perceber a quantidade de lixo

jogada no piso, atraindo insetos, tornando o ambiente desagradável e insalubre. Nas

viagens  intermunicipais  e  interestaduais  o  problema  é  ainda  maior,  visto  serem

percursos  mais  longos,  com  os  passageiros  permanecendo  bem  mais  tempo  no

interior dos veículos.

Como  efeito  da  inexistência  de  recipientes  coletores  de  lixo  nos  ônibus,  os

passageiros,  de  maneira  irresponsável,  lançam  os  detritos  nas  vias  públicas  e

estradas, que além de poluir o ambiente, podem atingir transeuntes e outros veículos.

Nada  justifica  essa  atitude  dos  passageiros,  tanto  pelo  dano que causa  ao meio

ambiente, quanto pelo risco que leva aos usuários. A instalação de lixeiras nesses

ônibus, uma ação simples e barata, tornará, sem dúvida, as viagens mais agradáveis

e contribuirá para a manutenção da limpeza das áreas públicas e a incolumidade das

pessoas. Diariamente, equipes do DER-MG e das empresas concessionárias retiram

objetos  jogados  pelos  usuários  que  esbanjam  desrespeito  ao  meio  ambiente,  à

própria segurança e à de seus semelhantes. A poluição gerada pelo lixo modifica o

meio ambiente, altera seus processos naturais e causa impactos devastadores, como

grandes enchentes por entupimento de bueiros, assoreamento de rios, transmissão

de doenças, degradação do solo e muitos outros.

Cabe salientar que jogar lixo pela janela do veículo é infração ao art. 172 do Código

Nacional de Trânsito, correspondendo à infração média e multa.

-  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 1.569/2011

Cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do Estado de Minas Gerais - Funder.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado, nos termos do art. 51, § 4º da Constituição do Estado e da Lei

Complementar  nº  91,  de  19  de  janeiro  de  2006,  o  Fundo  de  Desenvolvimento
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Regional  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Funder  -,  com  o  objetivo  de  dar  suporte

financeiro a programas destinados ao desenvolvimento regional que contribuam para

a redução das desigualdades sociais e econômicas, inter e intrarregionais.

§ 1º - Os programas a serem sustentados com recursos do Funder serão instituídos

em atos do Poder Executivo e deverão ser, preferencialmente, de caráter plurianual,

obedecidos  os  requisitos  e  as  condições  operacionais  dispostos  nesta  lei  e  em

regulamento próprio.

§ 2º - O Funder terá prazo de duração indeterminado.

Art. 2º - Os segmentos e as atividades elegíveis aos recursos do Funder deverão

estar, prioritariamente, enquadrados nas seguintes ações e finalidades: 

I - investimento em infraestrutura econômica, social e tecnológica, industrial e de

serviços;

II - desenvolvimento da atividades agrossilvopastoris;

III - apoio à agricultura familiar;

IV - inovação e desenvolvimento científico e tecnológico;

V - implantação de empresas de inovação e de base tecnológica;

VI - apoio ao empreendedorismo e ao associativismo; 

VII - qualificação profissional de mão de obra e assistência técnica;

VIII - governança e fortalecimento institucional;

IX  -  adaptação  e  modernização  dos  sistemas  de  acesso  à  educação,  serviços

sociais e de saneamento e de proteção ao ambiente;

X - treinamento e capacitação de pessoas;

XI - promoção de atividades econômicas relacionadas com o patrimônio cultural e

ambiental e o turismo sustentável;

XII - ações de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca;

XIII - ampliação da oferta de recursos hídricos;

XIV - custeio das atividades do seu órgão gestor e agente executor, limitado a 3%

(três por cento) do orçamento anual do Funder;

XV -  pagamento  pelos  serviços  especializados  de  elaboração  de  projetos  para

investimentos na região com recursos do Funder.

Art. 3º - O regulamento do Funder deverá estabelecer as regiões ou microrregiões
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identificadas como áreas-objetivo de prioridade de atendimento pelo Fundo, a serem

revistas  a  cada cinco anos  com base nos mesmos critérios  que as definiram; os

critérios de alocação de recursos; a programação e avaliação das ações implantadas,

assim  como  os  objetivos  e  critérios  de  enquadramento  dos  projetos  a  serem

beneficiados. 

Parágrafo único - A definição do enquadramento ou da elegibilidade de regiões será

determinada  por  critérios  estatísticos  e  indicadores  socioeconômicos  amplamente

aceitos  e  facilmente  atualizados,  apurados  por  metodologia  específica  para  esta

finalidade.

Art.  4º - O Funder, de natureza e individuação contábeis,  exercerá as seguintes

funções, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006:

I - programática, consistente na liberação de recursos não reembolsáveis para a

implementação  de  programas  e  projetos  de  caráter  socioeconômico,  em  áreas-

objetivo selecionadas, na forma de regulamento; e

II  - de financiamento, sendo seus recursos aplicados sob a forma de operações

reembolsáveis,  observadas  as  disposições  específicas  estabelecidas  em

regulamento, com o seu retorno incorporado ao patrimônio do Funder.

§  1º  -  No  exercício  da  função  programática  do  Funder,  serão  utilizados,

preferencialmente, os recursos das fontes previstas nos incisos II e IV do art. 5º desta

lei.

§ 2º - Os recursos do Funder poderão ser utilizados como contrapartida financeira

assumida pelo Estado em operações de crédito ou em instrumentos de cooperação

financeira  que tenham  como objeto  o  financiamento  de  programas  e  projetos  de

desenvolvimento regional, nos termos do regulamento.

Art. 5º - São recursos do Funder:

I - dotações consignadas no orçamento fiscal do Estado e os créditos adicionais;

II - transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional que venham a

ser destinadas ao Funder;

III - retornos do principal e encargos de financiamentos concedidos pelo Funder;

IV - 15% (quinze por cento) da cota destinada ao Estado a título de compensação

financeira por áreas inundadas por reservatórios para a geração de energia elétrica,
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conforme o disposto nas Leis Federais nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e nº

8.001, de 13 de março de 1990;

V - 15 % (quinze por cento) dos recursos provenientes da Compensação Financeira

pela Exploração de Recursos Minerais - Cfem -, de que trata a Lei Federal nº 7.990,

de 28 de dezembro de 1989, alterada pela Lei Federal nº 8.001, de 13 de março de

1990, e regulamentada pelo Decreto Federal nº 1, de 11 de janeiro de 1991; 

VI  -  recursos provenientes de operações de crédito  interno e externo de que o

Estado seja mutuário, destinados ao Fundo;

VII  -  recursos  não  reembolsáveis  alocados  por  órgãos,  fundos,  empresas  e

entidades  nacionais  e  internacionais  destinados  a  programas  de desenvolvimento

regional, social, ambiental ou de outra natureza; 

VIII - doações de qualquer natureza; e

IX - dotações de recursos de outras origens.

 § 1º - O Funder transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento integral

ou parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações

de  crédito  interno  e  externo  destinadas  ao  Fundo,  na  forma  e  nas  condições

estabelecidas em regulamento.

 § 2º  -  O superávit  financeiro do Funder,  apurado no término de cada exercício

fiscal,  será  mantido  em  seu  patrimônio,  ficando  autorizada  sua  utilização  nos

exercícios seguintes.

 § 3º - Na hipótese de extinção do Funder, seu patrimônio, incluindo seus direitos

creditórios, serão absorvidos na forma definida por ato do Poder Executivo.

Art. 6º - Poderão ser beneficiários de programas mantidos pelo Funder, na forma do

regulamento:

 I  -  pessoas  jurídicas  de  direito  público,  estaduais  ou  municipais,  observada  a

legislação em vigor, em especial a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de

2000;

 II - pessoas jurídicas de direito privado, que exerçam atividades instaladas ou a

serem instaladas nos municípios das regiões atendidas pelos programas mantidos

pelo Fundo, mediante financiamento reembolsável ou aplicações não reembolsáveis,

de acordo com a fonte dos recursos do Fundo;
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III  -  pessoas  físicas  domiciliadas  em  municípios  das  regiões  beneficiados  pelo

Fundo;

IV -  organizações civis  de atuação regional  ou  local  que visem à  promoção do

desenvolvimento regional; e

V  -  associações  de  âmbito  regionais  e  microrregionais,  instaladas  nas  áreas-

objetivo dos programas atendidos pelo Fundo.

Art.  7º  -  O  regulamento  do  fundo estabelecerá  os  procedimentos  referentes  ao

enquadramento das solicitações de recursos, compreendendo:

I  -  os requisitos e condições de inscrição de projetos candidatos à obtenção de

apoio financeiro do fundo;

 II - as hipóteses de vedação à participação no processo de seleção dos projetos;

 III - os critérios para a seleção e a aprovação dos projetos inscritos;

 IV - outras determinações que se fizerem necessárias.

Art. 8º - Os programas e projetos a serem mantidos com recursos do Funder, em

ambas  as  modalidades  definidas  no  art.  4º,  observarão  as  seguintes  condições

gerais, além de condições específicas definidas em seus atos normativos:

I - enquadramento do projeto a ser beneficiado nos objetivos econômicos, sociais e

ambientais estabelecidos pelo Fundo, e as prioridades definidas no art. 2º;

II - valor da liberação de recursos limitado a até 80% (oitenta por cento) do valor

total do projeto;

III - apresentação, pelos beneficiários, de contrapartida de, no mínimo, 20% (vinte

por  cento)  do  valor  do  projeto,  expressa  em  recursos  financeiros,  materiais  ou

serviços, conforme as normas específicas estabelecidas no regulamento.

Parágrafo único - O regulamento definirá as sanções aplicáveis aos beneficiários

dos recursos, nos casos de irregularidades por eles praticadas e os procedimentos a

serem aplicados em relação aos casos de inadimplemento financeiro e técnico. 

Art.  9º - As normas e a definição das modalidades operacionais específicas dos

programas  de  financiamentos  reembolsáveis,  incluindo  o  valor  limite  do

financiamento, seus prazos, a contrapartida a cargo do beneficiário, os encargos, as

garantias,  assim  como  os  requisitos  para  a  liberação  dos  recursos,  serão

estabelecidas no regulamento e em contrato.
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Parágrafo único - A concessão do financiamento fica condicionada à avaliação da

regularidade do beneficiário.

Art.  10  -  O  Funder  terá  como  órgão  gestor  a  Secretaria  de  Estado  para  o

Desenvolvimento dos Vales  do Jequitinhonha e  do  Mucuri  e  do Norte de Minas -

Sedvan -,  com as atribuições  definidas no  art.  8º  e  no  inciso  I  do  art.  9º  da Lei

Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, além de outras definidas nesta Lei e

no Regulamento do Fundo. 

Art. 11 - O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -

Idene - é o agente executor do Funder com as atribuições definidas no art. 8º e no

inciso II do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas no

Regulamento.

§ 1º - O agente executor receberá, como remuneração por serviços prestados: 

I  -  comissão de 3% a.a.  (três  por  cento  ao  ano)  incluída  na  taxa  de  juros  do

financiamento, quando se tratar de financiamento reembolsável;e,

 II  -  comissão de 1% (um por cento) do valor total da operação, descontada da

parcela única ou da primeira parcela a ser liberada, quando se tratar de liberação de

recursos não reembolsáveis.

 § 2º  -  O  Idene será  o responsável,  como agente  executor,  pela  ordenação de

despesas necessárias ao desenvolvimento de suas atribuições e, nessa condição,

responderá  pela  movimentação  dos  recursos  do  Fundo  e  pela  correspondente

prestação de contas.

Art.  12  -  Cabe  ao  gestor  do  Funder  ou  entidade  por  ele  designada  a

responsabilidade do monitoramento e controle dos programas instituídos pelo Fundo,

assegurando,  em  especial,  que  os  sistemas  de  gestão  e  de  controle  sejam

estabelecidos  em  conformidade  com  o  objetivo  de  avaliação  dos  resultados

pretendidos pela contribuição do Fundo aos investimentos estruturantes priorizados. 

§ 1º - O gestor e o agente executor poderão celebrar convênio ou contrato com

instituição pública ou privada, visando promover estudos ou desenvolver projetos e

atividades  vinculados  aos  objetivos  do  fundo,  bem  como  agilizar  a  sua

operacionalização.

§  2º  -  As  despesas  decorrentes  das  contratações  mencionadas  no  parágrafo
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anterior serão custeadas, total ou parcialmente, com recursos do Fundo.

Art. 13 - Cabe à Secretaria de Estado de Fazenda a supervisão financeira do gestor

e do agente executor  do Funder  no que se  refere à elaboração de sua proposta

orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da despesa.

Art. 14 - Integra o grupo coordenador do Funder um representante de cada um dos

seguintes órgãos e instituições:

I - Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e

do Norte de Minas Gerais, que preside o grupo coordenador;

II - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;

III - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

 IV - Secretaria de Estado de Fazenda;

V - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico;

VI - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

VII - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

VIII  -  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais,  que

exerce a secretaria do grupo coordenador;

IX - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais;

X -  Federação do Comércio  de  Bens,  Serviços  e  Turismo do Estado de Minas

Gerais;

XI - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais;

XII - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais -

Sebrae-MG; 

XIII - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria;

XIV - Federação dos Empregos no Comércio e Congêneres do Estado de Minas

Gerais;

XV - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais;

XVI - Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Minas Gerais;

XVII - Associação Mineira de Municípios;

XVIII - Banco do Nordeste;

XIX - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Parágrafo único - As atribuições e as competências do grupo coordenador serão
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estabelecidas em Regulamento, observadas as disposições aplicáveis do inciso IV do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 15 - Os demonstrativos financeiros do Funder obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e demais atos normativos aplicáveis.

Art. 16 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Luiz Henrique

Justificação: A proposta ora apresentada tem como objetivo aprofundar a inclusão

da política de incentivo ao desenvolvimento regional como prioridade na agenda do

governo estadual e da sociedade, com vistas a possibilitar a integração das regiões

mais carentes e a absorção das potencialidades regionais visando assegurar acesso

mais  equitativo  aos  benefícios  do  processo  de  desenvolvimento.  O  sentido  das

políticas públicas regionais deve ser o de criar e sustentar uma trajetória de reversão

das  desigualdades  que,  historicamente,  apresentam  lentidão  e  sinais  de  fortes

resistências na promoção de um processo de desconcentração/interiorização; e no

sentido de explorar as vocações e os potenciais endógenos, bastante diversificados

em todo território mineiro.

No caso de um Estado com as dimensões territoriais de Minas Gerais e sua forma

de inserção na economia nacional, parece cada vez mais evidente o imperativo de

combater  as  desigualdades  internas  e  trabalhar  a  diversidade  econômica,  social,

cultural  e  ambiental  existente  como  um  ativo  essencial  em  um  novo  modelo  de

desenvolvimento. E isso remete, obrigatoriamente, à adoção de ações que conduzam

à estruturação de iniciativas inovadoras, que contenham o engajamento das diversas

forças sociais e políticas das diversas regiões.

No âmbito do governo federal, o planejamento e as intervenções públicas de caráter

regional sempre foram muito relevantes nas políticas para o desenvolvimento, tendo

sido a Sudene,  a  Sudan e  a Sudeco as mais  notórias  iniciativas  de  incentivo  ao

desenvolvimento regionalmente diferenciado no Brasil. Atualmente, várias ações de

planejamento e gestão estão se estruturando para colocar no centro das discussões a

temática do desenvolvimento regional brasileiro.
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No  contexto  atual  merece  destaque  a  Política  Nacional  de  Desenvolvimento

Regional  -  PNDR -,  já  aprovada pelo  Congresso Nacional,  que tem como diretriz

promover uma maior integração de políticas e das economias das várias regiões e a

proposição de criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional - FNDR.

Os formuladores da política nacional de desenvolvimento regional defendem que a

criação  do  FNDR  só  faz  sentido  dentro  de  uma  estratégia  de  desenvolvimento

regional  implementada  em  parceria  e  com  participação  efetiva  dos  Estados  e

consubstanciada na redução das desigualdades inter e intra território brasileiro. Sua

concepção  é  embasada  no  reconhecimento  da  existência  das  diferenças  inter  e

intrarregionais. Ou seja, verifica-se em todas as macrorregiões do País a existência

de  sub-regiões  dinâmicas,  competitivas,  com  elevados  rendimentos  relativos  e

médios  e  sub-regiões  com  precárias  condições  de  vida  e  traços  de  estagnação,

persistindo ainda persistem grandes diferenças entre as macrorregiões.

Sob  este  enfoque,  o  País  tem  que  encontrar  o  caminho  para  a  retomada  do

desenvolvimento  regional,  com  foco  na  organização  social  e  na  dinamização

econômica.  A  criação  de  novos  instrumentos  deve  garantir  o  atendimento  às

demandas  prioritárias  e  estruturadoras  de  regiões  menos  desenvolvidas,

compreendendo melhores condições de infraestrutura econômica e social e outras

externalidades  positivas  necessárias  para  que  haja  uma  redução  efetiva  das

desigualdades sociais e de renda entre as regiões e sub-regiões brasileiras.

Assim, este projeto propicia incentivos diferenciados às áreas menos desenvolvidas

de Minas Gerais,  com maior  penetração dos  financiamentos em microrregiões ou

Municípios  de baixa  renda e  em áreas  que mereçam um tratamento  diferenciado

como, por exemplo, no caso as regiões Norte de Minas e Jequitinhonha-Mucuri, onde

as  condições  socioeconômicas  não  favorecem  a  atratividade  espontânea  de

investimentos. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres parlamentares

desta Casa Legislativa.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.570/2011

Institui o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o Fundo Estadual dos

Direitos da Mulher, como instrumento público estadual para a efetivação das políticas

públicas  em  prol  da  mulher,  em  consonância  com  os  objetivos  e  as  diretrizes

estabelecidos nesta lei.

Art. 2° - A gestão financeira dos recursos do Fundo  de que trata o “caput” do art. 1°

será feita pelo Executivo, através da Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds.

Art.  3° -  São  instrumentos  essenciais  para  a  execuç ão  das  políticas  públicas

visando a garantir os direitos da mulher:

I - o Conselho Estadual da Mulher 

II - o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher

III - a Coordenadoria Especial de Políticas para as Mulheres 

Art.  4° -  A  Coordenadoria  Especial  de  Políticas  par a  as  Mulheres  definirá  o

percentual  de  utilização  dos  recursos  captados  pelo  Fundo,  alocando-os  nas

respectivas  áreas  de  interesse,  de  acordo  com  as  prioridades  definidas  no

planejamento anual.

Art. 5° - Constituirão receitas para o Fundo Estadu al dos Direitos da Mulher:

§ 1º  -  Recursos oriundos de convênios,  termos de cooperação ou contratos de

origem nacional ou internacional, celebrados com a finalidade de destinar recursos

para o desenvolvimento de programas sociais e implementação de políticas públicas

para a promoção da cidadania das mulheres.

§ 2º - As contribuições, as transferências de recursos, as subvenções, o auxílio ou

as doações do poder público e do setor privado, de origem nacional ou estrangeira,

expressamente destinadas ao Fundo.

§ 3º - As verbas consignadas para esse fim em dotações orçamentárias. 

§ 4º - Os recursos repassados pela União, organizações governamentais ou não

governamentais de origem nacional ou estrangeira, destinados ao Fundo.

§ 5º - Rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras dos recursos do

Fundo.

§ 6º - Outras receitas destinadas de forma específica para o Fundo.

Art. 6° - Os recursos do Fundo Estadual dos Direito s da Mulher serão aplicados nas
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seguintes finalidades:

I - financiamento e subsídios para trabalhos, pesquisas e projetos voltados ao bem-

estar e ao interesse da mulher.

II  -  financiamento  de  programas  que  garantam  atendimento  especializado  às

mulheres vítimas de violência de qualquer espécie.

III  -  financiamento das atividades desenvolvidas pela  Coordenadoria Especial de

Políticas para as Mulheres. 

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias, a partir

da data de sua publicação.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Luzia Ferreira - Ana Maria Resende - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Rosângela

Reis.

Justificação:  Este  projeto de lei  tem por  objetivo  instituir  o  Fundo Estadual  dos

Direitos  da  Mulher  e,  com  isso,  construir  a  possibilidade  do  financiamento  dos

programas e das ações relativos à formulação das políticas públicas votadas para

elas, assegurando assim, seus direitos sociais e criando condições para promover

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Competirá  a  Coordenadoria  Especial  de  Políticas  para  as  Mulheres  gerenciar  o

Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, que tem por finalidade captar, gerenciar e

aplicar recursos financeiros, para promover, manter e garantir a execução da política

estadual de defesa dos direitos e da proteção da mulher.

O acesso de todas  as  pessoas  aos  direitos  universais  deve ser  garantido  com

ações de caráter universal, mas também por ações afirmativas voltadas aos grupos

historicamente  discriminados.  Referimo-nos,  mais  especificamente  neste  caso,  às

mulheres.  Tratar  desigualmente  os  desiguais  buscando-se  a  justiça  social  requer

pleno reconhecimento das necessidades próprias dos diferentes grupos sociais.  E

são sobre  estes  pilares  que justificamos  a  necessidade da criação de um Fundo

específico para a redução das desigualdades imposta historicamente as mulheres.

Insistimos em dizer que a instituição do pretendido Fundo implica o reconhecimento

da  necessidade  de  redistribuição  dos  recursos  e  das  riquezas  produzidos  pela
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sociedade e a busca de superação da desigualdade social, que atinge as mulheres

de maneira significativa.

A instituição do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher certamente concorrerá para

a promoção de políticas de ações afirmativas que reafirmem a condição das mulheres

como  sujeitos  sociais  e  políticos,  considerando  as  dimensões  etnicorraciais.

Promoverá também a valorização e o reconhecimento da contribuição econômica das

mulheres no mercado.

Neste  sentido,  solicitamos  aos  nossos  nobres  pares,  o  necessário  apoio  para

aprovar 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 1.571/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores Amadores e Amigos da

Natureza, com sede no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pescadores

Amadores e Amigos da Natureza, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Neider Moreira

Justificação: A Associação dos Pescadores Amadores e Amigos da Natureza atende

todos os requisitos da Lei nº 15.430, de 2005. Fundada em 15/2/2004, no Município

de Mateus Leme, ela tem por finalidade a prática do esporte da pesca amadora, a

preservação  da  natureza,  o  incentivo  aos  estudos  ictiológicos  e  ecológicos  e  a

realização de campanhas educativas, eventos e concursos.

Em face do exposto,  apresento  este  projeto  para  apreciação  dos  meus  nobres

pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.572/2011

Autoriza a estadualização da Fundação Cultural Campanha da Princesa - FCCP - e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  estadualizar  a  Fundação Cultural

Campanha da Princesa - FCCP -, com sede no Município de Campanha.

Art.  2º  -  A  estadualização  de  que  trata  esta  lei  ocorrerá  caso  haja  manifesto

interesse da FCCP, atendidos os requisitos e procedimentos previstos em lei e no seu

estatuto.

Art.  3º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento de 2011, no valor necessário para custear a estadualização de que trata

esta lei.

Parágrafo único - O crédito necessário à estadualização será debitado na rubrica

“Reservas de Contingência” do Orçamento de 2011.

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Neider Moreira

Justificação: Sabiamente,  o Governador Antonio Augusto Anastasia assumiu, em

seu plano de governo aprovado nas urnas para 2011-2014, o compromisso de iniciar

o processo gradativo de estadualização das fundações associadas à Universidade do

Estado de Minas Gerais - Uemg.

A Fundação Cultura Campanha da Princesa - FCCP - é importantíssima entidade

associada  à  Uemg,  referência  de  instituição  de  ensino  superior  no  Município  de

Campanha, no Sul do Estado, onde foi criada por idealistas e beneméritos, entre os

quais se destaca a liderança inconteste de Manoel Maria Paiva de Vilhena. Há mais

de 45 anos a instituição serve de maneira exemplar à sociedade local e regional em

setor fundamental para o desenvolvimento social, cultural e econômico.

A FCCP tem dezenas de alunos do Município de Campanha e de várias cidades da

região e é constituída por professores e técnicos administrativos que dedicam suas

vidas à nobre tarefa de formar pessoas em diversos cursos de nível superior. Com a

estadualização,  os  estudantes  deixarão  de  pagar  mensalidades,  tendo  acesso  a

ensino  público  superior  de  qualidade.  Os  quadros  de  professores  e  de  técnicos
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administrativos  serão  valorizados,  pois  esses  profissionais  passarão  a  integrar  a

equipe estadual de ensino superior da Uemg.

Portanto, é questão de justiça que o benfazejo processo de estadualização das

fundações associadas à Uemg - compromisso do honrado Governador Anastasia -

seja  iniciado  prioritária  e  urgentemente  com  a  nossa  querida  FCCP,  fato  que

representará uma conquista merecida para Campanha e garantirá a perenidade da

Fundação.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.573/2011 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Ribeiro Neves, com sede no

Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Neves, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Paulo Guedes 

Justificação:  A Associação Comunitária Ribeiro Neves, com sede no Município de

São Francisco, fundada em 4/5/97, é uma entidade civil, sem fins lucrativos que tem

por  finalidade  entre  outras:  combater  a  fome e  a  pobreza  através  de  incentivo  à

criação  de  hortas  e  roças  comunitárias  ou  grupos  de  pequenos  produtores,

distribuição de alimentos e busca de emprego e renda; proteger a saúde da família, a

maternidade, a infância e a velhice, através de campanhas para prevenção a doenças

ou  infectocontagiosas  e  de  aleitamento  materno,  em  integração  com  os  órgãos

competentes, e de orientação e encaminhamento aos direitos previdenciários e de

assistência social; divulgação da cultura e do esporte em todo o Município. 

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
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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 1.574/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Central  de  Associações  do  Vale  do  Gorutuba  -

Centralvag -, com sede no Município de Nova Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Central de Associações do Vale do

Gorutuba - Centralvag -, com sede no Município de Nova Porteirinha. 

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: A Central de Associações do Vale do Gorutuba - Centralvag -, fundada

em 17/3/2005, é uma entidade civil,  de fins sociais e não lucrativos, que tem por

finalidades,  entre  outras,  promover  o  desenvolvimento  tecnológico,  a  educação

associativa  e  o  aprimoramento  técnico  e  profissional  dos  associados;  contrair

empréstimos junto a agentes financeiros para o desenvolvimento da agroindústria e a

formação  profissional;  firmar  convênios  com  entidades  públicas  ou  privadas  e

desenvolver  atividades  de  preservação  do  meio  ambiente  e  de  estímulo  ao

desenvolvimento sustentável.

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 1.575/2011

Institui o Dia Estadual do Cuidador de Idosos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual do Cuidado r de Idosos, a ser comemorado,

anualmente, no dia 20 de março.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Paulo Lamac
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Justificação: Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa este projeto de lei

que institui o Dia Estadual do Cuidador de Idosos.

A  apresentação  deste  projeto  fundamenta-se  no  propósito  de  valorizar  e

homenagear os cuidadores de idosos mineiros, que prestam os seus serviços no afã

de proporcionar  amor,  carinho,  atenção e  tratamento  digno para  aqueles  que em

muitos casos foram abandonados pela própria família.

Ademais, é notória a preocupação do poder público em proporcionar aos idosos

melhores condições de vida, e, neste sentido, o trabalho do cuidador de idosos é um

exemplo de dedicação e amor ao próximo que merece ser reconhecido.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio dos 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. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.576/2011

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de Guaxupé, 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

Guaxupé, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Pompílio Canavez

Justificação: O Sindicato dos Produtores Rurais de Guaxupé, é uma entidade sem

fins lucrativos,  com duração por tempo indeterminado, com sede no Município de

Guaxupé. Tem por finalidade a coordenação, o desenvolvimento, a defesa, a proteção

e a representação legal da categoria econômica dos setores da agropecuária e do

extrativismo  rural,  de  atividades  pesqueiras  e  florestais.  Seus  estatutos  estão

registrados no Cartório do 1º Ofício de notas da Comarca de Guaxupé.

- 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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PROJETO DE LEI Nº 1.577/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Clube  de  Campo  de  Guaxupé,  com  sede  no

Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Campo de Guaxupé, com

sede no Município de Guaxupé.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Pompílio Canavez

Justificação: O Clube de Campo de Guaxupé é uma associação sem fins lucrativos,

com duração por tempo indeterminado, com sede no Município de Guaxupé. Tem por

finalidade promover e estimular entre seus associados a prática e o desenvolvimento

da cultura física, artística, moral, intelectual, cívica e recreativa em suas diferentes

modalidades. Seus estatutos estão registrados no Cartório do 2º Ofício Notarial da

Comarca de Guaxupé.

- 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 1.578/2011

Declara de utilidade pública a Companhia Mineira de Ballet - Rosana Monteranni,

com sede no Município de Alfenas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública Companhia Mineira de Ballet - Rosana

Monteranni, com sede no Município de Alfenas.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Pompílio Canavez

Justificação: A Companhia Mineira de Ballet - Rosana Monteranni é uma associação

sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, com sede no Município de

Alfenas. Tem por finalidade popularizar a arte da dança, tendo como foco o ballet

clássico,  levando-o  a  todos  os  extratos  da  sociedade.  Seus  estatutos  estão
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registrados no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alfenas.

- 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 1.579/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Abrigo  Tiradentes,  com  sede  no  Município  de

Tiradentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado de  utilidade pública  o  Abrigo  Tiradentes,  com  sede  no

Município de Tiradentes.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Pompílio Canavez

Justificação: O Abrigo Tiradentes, é uma entidade sem fins lucrativos, com duração

por tempo indeterminado, com sede no Município de Tiradentes. Tem por finalidade a

prática da caridade, acolhendo e amparando idosos de ambos os sexos que vivam no

desamparo e proporcionando-lhes assistência material e moral. Seus estatutos estão

registrados no Cartório do Registro Civil e Notas de Tiradentes.

- 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 1.580/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Potira - Amobap

- , com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Potira - Amobap - , com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011. 

Rogério Correia

Justificação:  A Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Potira  -  Amobap  -  é  uma
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associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 19/11/2008, e tem

por  finalidades: representar seus associados perante a sociedade e os órgãos do

Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, nas esferas federal, estadual e municipal;

prestar serviços gratuitos, permanentes e sem qualquer discriminação de raça, cor,

gênero e religião, atuando de forma apartidária na área específica de atendimento,

àqueles que deles necessitarem; promover gratuitamente ações de assistência social

e de educação integrada e de saúde da criança e da família, observando-se a forma

complementar  de  participação  e  organização,  através  da  busca  e  construção  de

propostas efetivas de promoção e proteção da vida individual e coletiva, tendo como

prioridade absoluta  a  primeira  infância  (gestantes e  crianças  de  até  5 anos  e  11

meses),  elaborando,  promovendo  e  apoiando  estratégias  e  ações  inovadoras  e

comprometidas com a defesa, o atendimento e o acompanhamento das necessidades

do desenvolvimento integral da criança e da família, visando a sua aplicação prática

em larga escala e ao cumprimento da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional

e Lei Orgânica de Assistência Social; contribuir para o estabelecimento de políticas

públicas e programas intersetoriais  em todos os níveis  da esfera pública,  visando

garantir a universalidade e a qualidade da atenção à criança de até cinco anos e onze

meses, e à proteção de sua famílias, na perspectiva de concretizar os direitos e as

oportunidades de acesso aos bens socioculturais  necessários  ao desenvolvimento

humano e social; promover ações nas áreas de assistência social, educação, cultura

esporte  e  saúde,  com  o  objetivo  de  combater  e  erradicar  a  fome  e  a  pobreza,

implementando a política de segurança alimentar e nutricional sustentável; promover

ações em prol do voluntariado, da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos,

da  democracia,  dos  direitos  estabelecidos  e  da  construção  de novos  direitos,  da

garantia das políticas públicas sociais, bem como outros valores públicos universais;

promover  o  estabelecimento  de  intercâmbios,  com  estudos,  pesquisa,

desenvolvimento de tecnologias alternativas e publicações, bem como a realização

de eventos, reuniões, conferências, debates, cursos, palestras, seminários e outros

fins, visando à divulgação de resultados observados, análise e troca de informações e

a  construção e  difusão  de conhecimentos  técnicos  e  científicos  sobre  a  infância;

promover  e  defender  os  direitos  previstos  no  estatuto  da  criança  e  adolescente;
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promover,  desenvolver  e  incentivar  campanhas,  debates,  visitas  domiciliares,

atividades  beneficentes  e  programas  de  combate  às  drogas  e  entorpecentes,

erradicação do trabalho infantil,  da mão de obra escrava, da violência doméstica e

sexual e outras que resultem no bem-estar e uma maior integração do público-alvo

com a sociedade; atuar na proteção e conservação do meio ambiente, executando a

coleta seletiva e desenvolvendo programas de educação ambiental; executar serviços

de radiodifusão comunitária;  promover a apoiar programas de inclusão da terceira

idade e de pessoas portadoras de necessidades especiais.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares. 

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.581/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos(as)  Agricultores(as)  Familiares

Feirantes de Veredinha - Afave - , com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos(as) Agricultores(as)

Familiares Feirantes de Veredinha - Afave - , com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  Trata-se de  associação civil  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,

fundada  em  27/2/2010,  que  tem  por  finalidade  fortalecer  a  organização  dos

agricultores  feirantes  através  do  apoio  na  busca  de  soluções  para  os  principais

problemas encontrados na produção e comercialização de seus produtos; combater a

fome e a pobreza; elaborar projetos, estimular parcerias, dialogar com os parceiros

locais na busca do bem comum; capacitar agricultores, estudantes e técnicos na área

de agricultura e integrá-los no mercado de trabalho; melhorar as condições de vida

dos agricultores feirantes, respeitando sua cultura, e incentivar práticas de proteção
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do meio ambiente.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.582/2011

Susta os  efeitos do Memorando Circular  nº 12.947.2/06,  de 1º  de novembro de

2006, expedido pelo Comando-Geral da Polícia Militar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam sustados os efeitos do Memorando Circular nº 12.947.2/06, de 1º de

novembro de 2006, expedido pelo Comando-Geral da Polícia Militar.

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

Sala das Reuniões, 5 de maio de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: A medida proposta no projeto de lei em epígrafe, referente à sustação

de efeitos de dispositivos de ato normativo, possui como regra matriz o art. 62, XXX,

da Constituição Estadual, que estabelece como poder-dever desta Casa Legislativa

“sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar

ou dos limites de delegação legislativa”.

Verificamos,  com  efeito,  que  o  Memorando  Circular  nº  12.947.2/06,  de  1º  de

novembro de 2006, expedido pelo Comando-Geral da Polícia Militar exorbita o que

determina  a  lei  com  relação  ao  pagamento  da  indenização  para  aquisição  de

fardamento, descrito no art. 32 da Lei Delegada nº 37, de 1989.

Não obstante determine a citada lei que a única condição a ser preenchida pelo

militar para perceber a indenização para aquisição de fardamento seja “esta na ativa”

(Art. 32 - Aos militares do Estado da ativa será assegurado pelo Estado, a título de

indenização  para  aquisição  de  fardamento  necessário  ao  desempenho  de  suas

funções, o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da remuneração básica
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do Soldado de 1ª Classe, a ser paga anualmente no mês de abril), na redação dada

ao art. 32 da Lei Delegada nº 37, de 1989 pelo art. 1º da Lei nº 16.076, de 2006,

causa-nos desagradável supresa tomar conhecimento das restrições ilegais impostas

pelo citado memorando circular.

Infere-se  da  norma  citada  que  o  Comando  da  Polícia  Militar  exorbitou  na

regulamentação,  criando,  por  meio  de  resolução,  nova  regra.  Ultrapassou,  desta

forma, o âmbito de suas funções, colocando em risco a independência e a harmonia

entre os Poderes, com prejuízo para os militares.

Contamos, assim, com o apoio dos eminentes colegas à aprovação deste projeto

de resolução.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  195,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº  619/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre os convênios

realizados entre a Secretaria  de Transportes  e os  Municípios mineiros a partir  de

2009, em que constem o valor do convênio, o cronograma de liberação de recursos e

a  justificativa  dos  critérios  adotados  pelo  Poder  Executivo  para  a  liberação  dos

recursos para cada Município contemplado. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 620/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Ministro da Previdência pedido de providências para que se suspenda a aplicação

do § 1º do art. 78 do Decreto Federal nº 3.048, de 1999, que dispõe sobre a chamada

"alta  programada",  segundo  a  qual  o  INSS,  mediante  avaliação  médico-pericial,

estabelece o prazo que entende como suficiente para a recuperação da capacidade

do  segurado  para  o  trabalho,  dispensando-se  a  realização  de  nova  perícia.  (-  À

Comissão do Trabalho.)

Nº  621/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para ampliar os

programas de capacitação de Agentes de Segurança Penitenciários e de Agentes

Socioeducativos.
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Nº  622/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Copasa-MG pedido  de providências  para  que seja  reconhecida  a

adimplência do Município de Caxambu junto ao governo do Estado, pela razão que

menciona.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Elismar Prado

(3), Carlin Moura, Antônio Genaro e Leonardo Moreira (2).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Educação,

de Cultura, de Administração Pública e de Minas e Energia e do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22  do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para, nos termos do inciso IV do art. 6º do

Regimento Interno, proceder à solenidade de posse do Sr. Edy Araujo Júnior na vaga

decorrente do afastamento do Deputado Wander Borges para investidura no cargo de

Secretário de Estado de Desenvolvimento Social. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à solenidade de posse do Sr.

Edy Araujo Júnior na vaga decorrente do afastamento do Deputado Wander Borges

para investidura no cargo de Secretário de Estado de Desenvolvimento Social.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida para tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.

Edy Araujo Júnior.

Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes para ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Posse do Deputado Juninho Araújo

O Sr. Presidente - Com a palavra, o 1º-Secretário, para proceder à leitura do termo

de posse.

O Sr.  Secretário  (Deputado  Dilzon  Melo)  -  “Termo de Posse do Sr.  Edy Araujo

Júnior, Suplente de Deputado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
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eleito e diplomado para a 17ª Legislatura. Em 5/5/2011, no Palácio da Inconfidência,

perante o 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Deputado José Henrique, no exercício da Presidência, compareceu, de acordo com o

disposto  no  inciso  IV  do  art.  6º  do  Regimento  Interno  e  em  virtude  de  decisão

proferida em 2/5/2011 pelo Desembargador Wander Marotta, do Tribunal de Justiça

do  Estado,  que  revoga  liminar  concedida  em  Mandado  de Segurança,  o  Sr.  Edy

Araujo Júnior,  segundo suplente pela coligação Justiça Social e Trabalho, eleito  e

diplomando  na  forma  da  lei,  o  qual,  após  prestar  o  compromisso  regimental,  foi

empossado como suplente na vaga decorrente do afastamento do Deputado Wander

Borges  para  investidura  no  cargo  de  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social. E, para constar, lavrei eu, Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário da Assembleia

Legislativa, o presente termo, que vai assinado pelo empossado, pelo Presidente da

Assembleia e por mim. Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, 5 de maio de 2011.”

Aproveitando  o  final  da  leitura  desse  Termo  de  Posse,  saudamos  o  Deputado

Juninho Araújo. Seja bem-vindo de volta a esta Casa, onde V. Exa. faz falta, não só

para este corpo legislativo, mas para sua região e para o Estado de Minas Gerais.

Seja bem-vindo e continue o brilhante trabalho do mandato anterior e recentemente,

quando aqui novamente tomou posse. Que Deus o abençoe.

O Sr. Presidente - Informamos aos presentes que o Sr. Edy Araujo Júnior, por haver

prestado o compromisso regimental ao assumir seu mandato como segundo suplente

pela coligação Justiça Social e Trabalho, está dispensado de fazê-lo. A Presidência

convida o Sr. Edy Araujo Júnior a assinar o Termo de Posse, que em seguida será

assinado por este Presidente e pelo 1º-Secretário.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Juninho Araújo.

A Presidência cumprimenta o Deputado Juninho Araújo, sua família, esposa e filhos

presentes,  e lhe deseja um bom trabalho por  mais este mandado.  Parabéns pela

posse.

Suspensão dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência suspenderá os trabalhos por 15 minutos para troca

de cumprimentos.
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Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do

ensino  médio  da  Escola  Estadual  Isaura  Ferreira,  de  Conselheiro  Lafaiete.

Agradecemos a presença dos alunos e dos educadores que nos honram com sua

presença, dentro do projeto Educação para Cidadania.

Questões de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, formulo questão de ordem para obter

esclarecimentos quanto à interpretação dada ao art. 126 do Regimento Interno da

Casa, que assim dispõe: “Art. 126 - Terá computada a presença, para todos os efeitos

regimentais,  como  se  no  Plenário  estivesse,  o  Deputado  presente  à  reunião  de

comissão realizada no Palácio da Inconfidência, concomitantemente com reunião da

Assembleia Legislativa. Parágrafo único - Ao Presidente de comissão cumpre enviar à

Mesa da Assembleia, no momento de verificação de quórum, a relação dos presentes

à reunião”. Vivenciamos, inúmeras vezes neste Plenário, como por exemplo no dia de

ontem, a seguinte situação: ao haver questionamento quanto à existência de quórum

para votação ou mesmo para a continuidade da reunião, o Deputado, na direção dos

trabalhos, leva em consideração, como manda o Regimento, os Deputados presentes

nas reuniões de comissão que estejam em andamento. Ocorre, Sr. Presidente, que o

número  que  aparece  registrado  no  painel  eletrônico  nem  sempre  corresponde  à

realidade,  já  que o  Deputado  pode registrar  sua senha na comissão,  retornar  ao

Plenário,  e  sua  presença  continuará  registrada  como  se  na  comissão  estivesse.

Ontem, por exemplo, eu estava na Comissão de Administração Pública, e a minha

presença estava registrada no painel. Fiz uma questão de ordem, em Plenário, e a

minha presença continuava registrada na Comissão de Administração Pública. Nesse

caso,  Sr.  Presidente,  na  verificação visual  por  parte  de  quem esteja  dirigindo os

trabalhos, a presença de um Deputado poderá ser contada duas vezes. Tal fato se

repetiu nesta quarta-feira, dia 4 de maio, na reunião ordinária. No caso, foi alertado

ao  Presidente  da  reunião  que  não  havia  na  comissão  o  número  de  Deputados

registrados no painel. Foi solicitada a averiguação “in loco”, mas nada foi feito, e o



483
____________________________________________________________________________

número  registrado,  mesmo  não  correspondendo  à  realidade,  continuou  a  ser

computado no seu todo. A Decisão Normativa da Presidência nº 7, que vem para

elucidar em parte o art. 126, já aponta que “a aplicação do dispositivo - art. 126 -,

porém, deve ocorrer dentro dos limites impostos pelo texto constitucional vigente,

pois que a interpretação da norma regimental nunca poderá ser feita de modo a

possibilitar a votação de proposições legislativas sem o número necessário para

sua aprovação ou rejeição”.  Pois bem, Sr. Presidente. Entendemos que a mesma

preocupação com a votação deve haver com a contagem de Deputados e Deputadas

para  efeito  de  continuidade  ou  não  dos  trabalhos.  Entendemos  que,  no  caso  da

reunião de ontem, dia 4 de maio, o Presidente da reunião deveria ter  ordenado a

observação  “in  loco”  ou,  como  ordena  o  Regimento  Interno,  ter  solicitado  aos

Presidentes  das  Comissões  em  funcionamento  que  informassem  o  número  de

Deputados  e  Deputadas  presentes  nas  reuniões  em  andamento.  Assim,  Sr.

Presidente,  solicitamos  que  se  dê  maior  clareza  à  interpretação  do  artigo  do

Regimento Interno apontado - art. 126 -, para que não privilegiemos a ausência nas

reuniões de Plenário e uma forma de burlar a verificação do quórum da reunião em

andamento. 

Esse é o teor da nossa questão de ordem, e esperamos que a Mesa se pronuncie

sobre ela no momento oportuno. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr.  Presidente -  A Presidência informa ao Deputado Carlin  Moura que ontem

esteve permanentemente atenta aos Deputados presentes em Plenário,  que foram

contados um a um. A Presidência também determinou à Assessoria da Mesa que

fosse verificar “in loco” os Deputados presentes em comissão. Dessa forma, não há

dúvida  quanto  ao  quórum,  uma  vez  que  foram  corretamente  computadas  as

presenças dos Deputados em Plenário e em comissão.

O  Deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  queria  dar  uma  palavra  de  apoio

incondicional a V. Exa. O Deputado José Henrique tem sido um parlamentar presente

na Assembleia Legislativa, sempre ocupando a Mesa e nos representando. Quero

congratular-me com V. Exa. por seu trabalho, sua presença, sua seriedade. V. Exa. se

assenta  nessa  cadeira  e  fica  aguardando  todos  os  pronunciamentos.  Eu  estava

presente aqui, ontem à tarde e sou testemunha do seu trabalho e da sua seriedade.
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Acompanhávamos, junto à sua assessoria, V. Exa. cuidando do Plenário e, ao mesmo

tempo, obtendo informações sobre as presenças. Especialmente no painel tínhamos

17  presenças  e,  em  algum  momento,  havia  16  presenças.  Então,  quero  apoiar

integralmente  a  direção  dos  trabalhos  que  V.  Exa.  fez  na  tarde  de  ontem,  na

Assembleia Legislativa. E mais, Sr. Presidente, gostaria de deixar aqui um assunto

sobre  o  qual  a  Mesa  da  Assembleia  pudesse  pensar  e  se  manifestar.  Ontem,

deveríamos ter  mais  de  20  indicações  para  órgãos  do Estado  e  tínhamos  outros

projetos  na  pauta  da  Assembleia  Legislativa.  E  a  Assembleia  Legislativa,  neste

momento,  de alguma forma está refém de uma oposição festiva,  que acha que o

Parlamento não deve votar. Não tem responsabilidade em relação aos órgãos dos

Estados. Existe uma Constituição do Estado de Minas Gerais que determina que a

Assembleia  sabatine  os  dirigentes  de  autarquias.  As  comissões  fizeram  isso.  As

comissões encaminharam seu parecer ao Plenário desta Assembleia, e agora este

Parlamento de Minas Gerais está refém de uma Oposição sem responsabilidade, que

não tem responsabilidade com a votação. A cada momento vemos informações na

imprensa  dizendo  que  não  temos  quórum,  que  não  temos  presença  da  base

governista. A responsabilidade deste Parlamento não é apenas dos Deputados que

apoiam o governo de Minas; ela é daqueles que foram escolhidos pela população de

Minas  Gerais  para  representá-la  aqui  na  Assembleia  mineira.  Queremos,  então,

deixar bem claro o que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Este Parlamento

não vota porque, se um Deputado que tem uma hora para discutir uma matéria quiser

falar  durante uma hora, integralmente, conseguirá esvaziar este Plenário.  Além do

mais, é importante todos saberem que a Assembleia Legislativa tem 20 comissões

permanentes.  Amanhã  a  Comissão  de  Segurança  Pública,  que  presido,  sairá  às

4h30min para Passos. Hoje há uma comissão visitando as obras do Mineirão, por

solicitação da Oposição, do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Os Deputados estão lá.

Então,  a base está trabalhando nas comissões e no Plenário.  A Oposição tem de

explicar a Minas Gerais por que a Assembleia não vota, por que não votamos as

indicações, por que até hoje as autarquias, as empresas públicas não têm os seus

dirigentes  ainda  nomeados.  Isso  ocorre  porque  falta  a  aprovação  da  Assembleia

Legislativa, em decorrência da ausência da Oposição, que tratou até agora só do
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trololó  e  da  fofoca.  Queremos  Oposição,  sim,  é  democrático,  mas  que  seja

propositiva. A partir  de agora denunciaremos essas manobras. Não aceitamos que

seja o Deputado José Henrique quem “pague o pato” por essa irresponsabilidade da

Oposição.  Estamos com o Deputado José Henrique, pois  o escolhemos para nos

representar na Mesa. Tem, portanto, a nossa confiança e o nosso apoio. Ontem o

Deputado José Henrique presidiu a reunião desta Assembleia com toda a seriedade.

Tem o nosso apoio e o nosso testemunho.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, gostaria que me concedesse essa

questão de ordem, por gentileza, porque, como se falou a respeito das reuniões, pelo

fato  de  não  ter  acontecido  ontem  e  em  função  de  ter  sido  eu  que  pedi  aquela

verificação,  razão pela  qual  não houve votação,  preciso  justificar.  Caso contrário,

ficará a impressão de que este Deputado tem responsabilidade pela não votação de

ontem. Assim, peço a V. Exa. que, antes de entrar na próxima fase, me conceda a

palavra.  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente,  pelo  gesto  democrático  de  V.  Exa.  Só

gostaria de fazer algumas considerações a respeito do que aconteceu ontem nesta

Casa e do porquê de não ter havido votação. Quero, Sr. Presidente, deixar bem claro

que estou falando não em nome da Oposição, mas em nome do compromisso que

tenho com o mandato e da minha consciência para o que se vota neste Parlamento.

Então, Sr. Presidente, gostaria da atenção de V. Exa. para que isso fique bem claro.

Direi mais: continuarei pedindo verificação de votação em todo processo de votação

nesta Casa desde ontem, porque, se existem acordos para que se votem projetos,

acredito que não está incluído em nenhum deles votar sem quórum neste Plenário.

Então,  quero  dizer  que  ontem  pedi  verificação  de  quórum  e  não  havia  número

suficiente de Deputados neste Plenário para dar prosseguimento à votação; então,

com base no Regimento, ela foi encerrada. Quero deixar claro que, desde ontem,

tendo  em  conta  o  mesmo  Regimento,  tomei  uma  posição  nesta  Casa,

independentemente da posição que o PMDB assumiu com outros partidos. Mais uma

vez esclareço que é a minha posição de compromisso com meu mandato nesta Casa

em toda votação, seja em reunião ordinária, seja em reunião extraordinária. E quero

dizer mais: atenderei a toda convocação que houver, na terça-feira, na quarta-feira de

manhã ou à noite, na quinta-feira, no sábado ou no domingo, não importa. Atenderei a
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toda convocação de reunião extraordinária, Sr. Presidente. Mas não permitirei que o

Regimento  seja  atropelado.  Nós,  que  muitas  vezes  cobramos,  por  meio  deste

microfone,  a  valorização  deste  Parlamento,  não  podemos  ser  incoerentes  e  nos

atropelar  nesta  Casa  permitindo  que  importantes  projetos  sejam  votados  sem  o

quórum necessário. Se não houve votação ontem não foi por falta de vontade deste

Deputado em votar, porque estava presente à reunião extraordinária da manhã, à da

tarde e pronto para comparecer à da noite, se fosse convocada. Quero dizer: quero

votar, sim, mas para isso exigirei que o Regimento seja cumprido e que se verifique

neste Plenário o quórum exigido para cada matéria, de acordo com a exigência de

cada um. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio -  Sr.  Presidente,  pedi  a palavra pela ordem porque o

Deputado  João  Leite  teve  oportunidade  de  usar  o  mesmo  instrumento.  Então,

achamos que teríamos o mesmo direito. Ontem, realmente foi lamentável. V. Exa. é

do  nosso  partido  e  viu  que  ontem  a  base  do  governo  teve  um  comportamento

totalmente equivocado. Hoje ela quer jogar a culpa na Oposição, pois não vota. A

base do governo tem 54 Deputados;  não é o PMDB, o PT,  o PCdoB ou o PRB.

Somos apenas 23 Deputados. Eles não querem votar e jogam para cima do PMDB ou

do PT a culpa por não haver votação. Realmente, ontem foi lamentável. A questão de

ordem levantada pelo Deputado Carlin Moura merece até mesmo uma avaliação pela

Mesa desta Casa. Até porque a última chamada não se completou. Arranjaram um

quórum de 26 Deputados que não existia para encerrar a reunião. Não havia quórum

suficiente neste Plenário,  como não havia na comissão.  Ontem, mais uma vez,  a

ditadura do governo prevaleceu nesta Casa. Ditadura, pois não havia quórum.

O Deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, neste momento parabenizo V. Exa

pela maneira como vem conduzindo os trabalhos desta Casa desde o início desta

legislatura,  além  de  vermos  que  evidentemente  o  histórico  político  de  V.  Exa.  o

credencia a continuar,  por  muitos e muitos anos, chefiando o Parlamento mineiro.

Ontem tivemos oportunidade de tentar entender um pouco a democracia, em que

todos têm o direito de posicionar-se. Estávamos trabalhando nesta Casa, numa tarde,

numa  reunião  ordinária,  apresentando  nossas  indicações  e  sugestões  e  fomos

tolhidos  de  exercer  a  nossa  liberdade.  As  pessoas  que  foram  convidadas  a
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comparecer  nas  galerias  praticamente  impediram  que  exercêssemos  nossos

trabalhos. Aí se pergunta: o que é a democracia? Onde está realmente a democracia

clara e transparente? Dessa forma, Sr.  Presidente, quero que registrem em ata o

trabalho de V. Exa. Estamos ao seu lado. Gostaria de dizer ao Deputado Zé Maia,

que  estava  com  ele  à  mesa  e  havia  quórum,  sim,  porque  o  quórum  é  contado

justamente  com  os  membros  que  compõem  as  Comissões.  Não  estamos  aqui

brincando, mas, sim, trabalhando. A ditadura já acabou, faz séculos que não existe.

Queremos aqui democracia. O que aconteceu ontem foi impedir que os Deputados

trabalhassem  e  fizessem  uso  da  palavra.  Na  verdade,  uma  anarquia  que

evidentemente  promoveu  toda  essa  confusão.  Esperamos  que  as  próximas

legislaturas nesta Casa possam trabalhar com respeito e seriedade, pois é isso que o

povo mineiro aguarda de todos nós.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Dilzon Melo.

O Deputado Dilzon Melo* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, que preside a

nossa  Assembleia  Legislativa  nesta  tarde,  prezados  colegas,  companheiros,

Deputados e Deputadas. Quem sabe podemos amenizar um pouco este clima tenso,

nesta  Casa  que  sempre  deu  demonstração  de  maturidade  e  coerência,

principalmente quando se trata do bem do Estado de Minas Gerais. É bem verdade

que esta Casa tem de retomar o seu lugar de discussão, mas também de consciência

plena de cada Deputado, não só da Situação, mas na maior parte da Oposição, a fim

de não fazê-la de forma desmedida e inadequada ao que sempre pregou e viveu esta

Casa, dando demonstração de que Minas Gerais realmente pratica a democracia.

Estamos vivendo um momento tenso e um clima que não é muito propício para o

desenvolvimento de Minas, principalmente sabedores que somos do governo sério

que  há  à  frente  deste  Estado.  Governo  que  se  propõe  a  um  desenvolvimento

adequado  e  igualitário.  Vemos  que  a  Oposição  não  pratica  de  forma  também

consciente e responsável o seu trabalho de oposição.

A minha fala, nesta tarde, é para tratar de um clima e de um assunto muito ameno

referente a uma audiência pública que foi realizada nesta segunda-feira em Varginha,

oriunda de um trabalho do Deputado Marques Abreu, do PTB - meu partido -, que,
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presidindo a Comissão de Esportes,  Lazer  e Juventude,  lá  esteve para discutir  à

exaustão.  O que pregamos  nesta  Casa é uma discussão que promova não só  a

competitividade, mas também a construção de algo importante para Minas Gerais. Na

verdade,  a discussão se deu em torno de indicar  Varginha como subsede para a

Copa de 2014.

Então,  antes  de  tudo,  parabenizo  o  Deputado  Marques  Abreu.  Por  iniciativa  e

requerimento do Deputado Ulysses Gomes, realizou-se essa audiência pública, na

qual compareceram o Sr. Eduardo Corujinha, Prefeito Municipal, o Deputado Fabiano

Tolentino,  o  Presidente  da  Câmara,  o  Presidente  da  Ambasp  e  Prefeito  de  São

Gonçalo  do  Sapucaí  e  o Vereador  Ronaldo  Lousada,  meu representante  naquela

cidade, que, lendo a correspondência deste Deputado, pôs a Assembleia a serviço e

ao trabalho de nossa cidade de Varginha, para que a promovêssemos como subsede

da Copa de 2014.

Em  Varginha,  há  um  estádio  que  foi  construído  durante  o  meu mandato  como

Prefeito.  Na verdade, ele abriga seguramente 25 mil espectadores e atualmente é

palco de apresentações do América, do Cruzeiro e agora, muito recentemente, será

do  Clube  Atlético  Mineiro.  Trata-se  de  um  estádio  construído  com  recursos  do

Município e que não pode, mesmo ao longo do tempo, transformar-se num elefante-

branco.

Varginha  oferece  amplas  condições  de  acolhimento  para  delegações,  as  mais

exigentes possíveis,  não só pelo seu corpo de atendimento bem-estruturado,  mas

pelos  níveis  dos  hotéis  e  do  atendimento  que  aquela  cidade  oferece.  Por  isso,

companheiro Deputado Marques Abreu, parabéns pelo trabalho que vem executando

- numa bela lembrança do Deputado Ulysses Gomes, do PT, que também desenvolve

naquela Comissão um brilhante trabalho -, para que essa discussão venha à tona, e

que os Deputados, não só os da Situação, mas também os da Oposição, contribuam

para  o  Estado  como um  todo,  independentemente  das  cidades  que o  compõem.

Também quero dizer que a Oposição tem de colaborar de forma construtiva nessas

discussões.  Chamamos  a  atenção  para  que  usem  o  bom-senso  no  momento

adequado, a fim de não enterrar os trabalhos desta Casa, como vem ocorrendo.

Dessa forma, parabenizo Varginha por ter lançado o projeto Varginha na Copa, para
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que, mostrando a sua estrutura, seja uma subsede da Copa de 2014.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Obrigado, Deputado, quero parabenizar

V. Exa. Tenho a certeza de que o esforço em relação à Copa do Mundo tem sido

acompanhado aqui por todos os partidos, como V. Exa. disse muito bem, tanto os

partidos da base do governo Anastasia nesta Casa, quanto os que são Oposição,

mas Situação em nível federal. Interessa-nos, tanto ao governo da Dilma como ao do

governo Anastasia, que a Copa do Mundo seja um sucesso no Brasil  e em Minas

Gerais, e Varginha tem evidentemente muito que contribuir para esse processo, com

uma Prefeitura ocupada pelo PT, assim como os Deputados que compõem o nosso

Bloco Minas sem Censura e que fazem parte, portanto, do Sul de Minas e desejam o

crescimento  da  região,  como  também  V.  Exa.,  Deputado  da  região  já  bastante

experiente.  Quero  apenas  congratular-me  com  V.  Exa.,  dizendo  que  realmente

trabalharemos em conjunto. Nem sempre a Oposição e a Situação têm de estar em

campos opostos, principalmente quando o interesse, como esse da Copa do Mundo,

é comum. Portanto quero parabenizar V. Exa. pelo belo pronunciamento que faz hoje

e dizer que estamos à disposição na construção desse objetivo.

Aproveito  também  para  congratular-me  pelo  ocorrido  no  dia  de  ontem,  com  os

professores e as professoras, também do Sul de Minas, que estiveram nesta Casa e

fizeram uma bela manifestação democrática no Plenário. Estão eles lutando pelo piso

salarial nacional. Vieram de lugares distantes do Sul, de Varginha - encontrei várias

professoras  -,  e  foram  recebidas  pela  Assembleia  Legislativa,  na  Casa  do  povo.

Congratulo-me com  todas  esses  professores,  que  tanto  carinho  dão  às  crianças,

formam nossos cidadãos e cidadãs e agora lutam pelo piso salarial. Solicito a V. Exa.,

como 1º-Secretário da Casa, com a influência que tem, que nos ajude a alcançar

também esse objetivo,  de  um melhor  salário,  o  pagamento  do  piso  nacional,  em

Minas Gerais, para as professoras.

Antes  de  terminar,  digo  que  se  encontram  aqui,  nesta  Casa,  funcionários  da

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, que se encontram em

greve e vieram pedir o nosso apoio para que reabram as negociações. Já contatei

Lideranças do governo. Muitos deles sofrem ameaças de desemprego, encontram-se

aflitos; são pais e mães de família que não receberam indenização. Portanto solicito a
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V. Exa., que faz parte da Mesa, que nos ajude na abertura dessas negociações.

Por  fim,  Deputado  Dilzon  Melo,  os  policiais  militares  também  lutam  pelo  piso

salarial. Eu me encontrava há pouco na Comissão de Administração Pública, e eles

vieram a esta Casa requerer nosso apoio à reivindicação que têm. Creio que esta

Casa mostra o espírito democrático, recebendo profissionais da educação, da saúde

e da segurança pública em dias tão importantes, os quais vêm pedir o nosso apoio. E

eles o têm, pois não são anarquistas, mas sim trabalhadores da educação, da saúde,

da segurança pública, merecem o nosso carinho e o nosso respeito. Muito obrigado.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Quero parabenizar V. Exa., que também

teve  a  oportunidade  de  ser  Prefeito  da  sua  querida  Varginha.  Por  seis  anos,

administrou muito bem aquela cidade e, há vários anos, já exercendo mandato de

Deputado Estadual, tive a oportunidade de trabalhar com V. Exa. na Secretaria de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana.  Lá  conheci  de  perto  a  maneira

transparente e séria com que V. Exa. se dedica à vida pública. Tenho certeza de que

V. Exa., ao lado do Deputado Marques Abreu, vai lutar muito para defender, cada vez

mais, a nossa querida Varginha. Parabéns! E conte conosco.

O  Deputado  Dilzon  Melo*  -  Muito  obrigado,  prezado  Deputado.  V.  Exa.  foi

Subsecretário naquele período e só lhe tenho palavras de elogio, não só pelo seu

desempenho,  mas pela  sua clarividência  do  desenvolvimento  do  Estado.  Embora

sendo da terra do nosso Governador, nossa querida São João del-Rei, vi que V. Exa.

desempenhou na Secretaria um trabalho em prol das cidades pequenas, das mais

desguarnecidas, que precisam realmente do apoio do agente público, e V. Exa. o fez

brilhantemente.

Tenho orgulho de dizer que talvez V. Exa., no desempenho das suas funções, tenha

sido o melhor Subsecretário que este Estado já teve. Fico mais orgulhoso ainda de

ser seu amigo e de tê-lo também como ardoroso defensor das causas de Varginha.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Dilzon Melo, quero cumprimentá-lo

pelo pronunciamento e pela trajetória nesta Casa em defesa da sua região.

Quero aproveitar para trazer a notícia de um relatório apresentando nesta semana

pelo Ministério da Justiça. Ele coloca a cidade de Prata, no Triângulo mineiro, como a

mais violenta em acidente de trânsito no País, com o dobro de ocorrências do 2º
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colocado.  E  a  BR-153  mostra  o  escândalo  da  retaliação  do  governo  federal

relativamente à malha rodoviária de Minas Gerais.

A BR-153 foi duplicada da divisa de Minas com Goiás para Brasília e foi  feita a

concessão da divisa de Minas com São Paulo para o Paraná. Apenas o trecho do

Triângulo  mineiro  ficou  sem  nenhum  tipo  de  ação  do  governo  federal  para  sua

recuperação. Por essa BR, passam 10 mil veículos por dia, sendo que 80% deles são

caminhões. Coincidentemente - e não poderia ser diferente - a cidade de Prata se

localiza exatamente nesse trecho que foi tratado pelo governo federal com absoluto

descaso. Como já disse, o governo duplicou a BR de Goiás para Brasília e fez a

concessão  de São  Paulo  para  o  Paraná,  retaliando  o  Triângulo  mineiro  e  Minas

Gerais. O descaso do governo federal é claro com o Estado de Minas Gerais.

Quero aproveitar, Deputado Dilzon Melo, apenas 1 minuto, para dizer que hoje o

Deputado Antônio Júlio fez uma acusação grave. Ontem fiz a chamada, na reunião

ordinária da tarde, convocando os Deputados a comparecerem ao Plenário. Assinei a

lista de comparecimento, em que constavam 26 parlamentares. O Deputado Antônio

Júlio  disse que fraudei  essa relação.  Ela  está assinada por  mim. Gostaria  que o

Deputado  Antônio  Júlio  fizesse uma coisa  ou  outra:  tivesse  a  hombridade  de  se

retratar, porque a questão é muito séria, ou dissesse o nome do parlamentar para o

qual coloquei presença que não estava aqui ontem. A lista está em posse da Mesa.

Gostaria  que o Deputado Antônio  Júlio  fizesse isso  em função do respeito que

tenho por ele. Sempre lhe dei o melhor tratamento, de homem público sério que já foi

Presidente desta Casa. Tenho pelo Deputado Antônio Júlio grande respeito e tenho

demonstrado isso com minhas ações e palavras. Ultimamente o Deputado Antônio

Júlio tem desrespeitado muito esta Casa e particularmente a mim. Já o desafiei uma

vez a apresentar uma proposta melhor que a recebida pelo Ipsemg, mas até hoje não

obtive resposta.

Gostaria que o Deputado Antônio Júlio - a lista está aqui - me dissesse qual é o

parlamentar citado por mim ontem que não estava aqui. Espero que V. Exa. tenha a

hombridade de retratar-se, pois a sua acusação é muito grave. Eu poderia recorrer ao

art.  62 do Regimento, mas não vou fazê-lo para o bom andamento dos trabalhos

desta Casa e pelo respeito que tenho por V. Exa.
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Agradeço ao Deputado Dilzon Melo. Perdoe-me usar o seu tempo para fazer esse

esclarecimento,  mas  considero-o  muito  importante  para  o  bom  andamento  dos

trabalhos desta Casa. De qualquer forma, obrigado e parabéns pela atuação e pelo

seu trabalho no Parlamento mineiro em defesa do povo de Minas.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Quero parabenizá-lo pelo belíssimo estádio

de Varginha, o Melão, que foi construído por V. Exa. e onde já tive o privilégio de

atuar - realmente, ele oferece todas as condições para a prática do futebol.

Mas, aproveitando o tema levantado por  V.  Exa. e lembrando a proximidade da

Copa do Mundo e da Copa das Confederações, quero ressaltar a débil liberação, a

pífia execução orçamentária do governo federal para o esporte. Preocupa-me o que

vai acontecer, Deputado Dilzon Melo, já que teremos os Jogos Militares neste ano, a

Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo em 2014. No ano passado

foram  executados  pelo  governo  federal  11% dos  recursos  do  Orçamento  para  o

esporte. O governo do PT e do PMDB executou 11% para o esporte - o futebol e as

outras  modalidades esportivas.  Aqui  estão todas as previsões das  liberações que

deveriam  acontecer,  mas  neste  ano  o  esporte  no  Brasil  recebeu,  em  termos  de

execução orçamentária do governo federal, 6%. Ou seja, o PT e o PMDB fazem o

maior  barulho  neste  Plenário,  mas  é  lamentável  o  que  vemos  na  sua  gestão  e

execução. Aí estão as nossas estradas abandonadas, com pontes caídas. No nosso

aeroporto não cabe mais nada. E o Aeroporto de Varginha, cidade que deverá ser

uma subsede? Diga-nos,  Deputado Dilzon  Melo,  como é o  aeroporto  do  governo

federal,  em Brasília.  Mas a execução orçamentária para o esporte  é vergonhosa:

apenas 6% liberados neste ano.

Teria vários outros dados a apresentar, mas percebo que o nosso Deputado Inácio

Franco, presidindo esta reunião, está preocupado com o tempo. Quero apenas deixar

este registro: foram 11% no ano passado e 6% neste ano, quando se aproxima a

Copa das Confederações.

Por último, com a permissão do Presidente Deputado Inácio Franco e do Deputado

Dilzon Melo, quero deixar a minha palavra de desagravo à figura do Deputado Zé

Maia. É inaceitável a acusação que lhe foi feita no Plenário da Assembleia Legislativa

nesta  tarde.  O  Deputado  deve  tomar  providências  para  que  seu  nome  seja
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resguardado.  Acompanhamos a chamada feita  pelo  Deputado Zé Maia,  em quem

confiamos, e não aceitamos essa acusação. Muito obrigado, Deputado Dilzon Melo.

O Deputado Dilzon Melo* -  Para encerrar  a minha fala,  lamentando a falta  dos

apartes dos Deputados Bosco e Antônio Júlio, concordo com o Deputado João Leite:

esse  é  um  dos  gargalos  de  Varginha.  Pela  terceira  vez  consecutiva  foi  liberado

recurso do governo federal e, também pela terceira vez consecutiva, foi suspenso o

recurso para a ampliação do aeroporto de Varginha. Esse é um dos nossos gargalos:

uma cidade daquele porte, que oferece a estrutura que todos conhecemos, recebe

um não do governo federal  na  hora em que mais  precisa.  Também parabenizo  o

Deputado  Zé  Maia  por  seu  esforço  e  trabalho  pelo  nosso  Triângulo  Mineiro:  ele

desenvolve  brilhantemente  um  trabalho  em  prol  da  região,  mas  também  não  vê

reciprocidade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que prorrogue em,

pelo menos, seis ou sete minutos para mim, que foi o tempo adicional concedido ao

meu  ilustre  antecessor  nesta  tribuna,  o  1º-Secretário  Deputado  Dilzon  Melo.

Cumprimento  todos  os  Deputados,  a  Mesa  Diretora  e  de,  forma  especial,  aos

trabalhadores da Astemg, que se encontram nas galerias e estão em luta. Hoje os

representantes da saúde estão aqui, mas, ontem, foram os da educação, foram os

policiais.  Verificamos,  portanto,  um  governo  paralisado,  que  não  resolve  suas

questões e que apenas se preocupa em noticiar, por meio da mídia paga, com a

publicidade oficial, uma Minas que não existe. A Minas real, porém, esteve aqui ontem

e está aqui hoje representada pelos servidores da Astemg. Trago ao conhecimento da

Casa, Sr.  Presidente, que hoje o Bloco Minas sem Censura, por meio dos líderes

Rogério Correia, Antônio Júlio, Paulo Lamac e eu, que tive o prazer de acompanhá-

los, fomos à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado para formalizar, por intermédio

do  requerimento  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  o  pedido  de  investigação  das

estranhas relações entre o governo do Estado e algumas emissoras de rádio, em

especial,  a Rádio Arco-Íris,  de propriedade de Andrea e Aécio Neves. Isso é algo

inexplicável,  pois,  como  um  mesmo  gestor  público,  como  a  Sra.  Andrea  Neves,
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responsável pelo núcleo estratégico do governo, que é quem define a publicidade

oficial, pode ela própria aportar recursos na rádio de sua propriedade? Levamos essa

importante  denúncia  toda  comprovada  aos  cuidados  do  Procurador-Geral  Alceu

Marques Torres. Levamos também o pedido para que pudesse ser analisada uma

outra questão...

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Os sabatinados.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - A questão dos sabatinados. A base falava que

esta Casa estava paralisada. Trata-se de uma confissão de culpa, pois a base tem 53

Deputados,  e  os  trabalhos  podem  seguir  com  apenas  39.  Portanto,  nem  era

necessária toda a base presente para que os trabalhos prosseguissem. Ao contrário,

quem se faz presente majoritariamente é a Oposição. E a base, dividida entre servir a

dois  senhores,  uma  obsessão  em  continuar  servindo  a  um  projeto  personalista

pessoal  do  Senador  Aécio  Neves,  e  deixando  num  verdadeiro  abandono  a

sustentação  ao  governo  do  Governador  Antonio  Anastasia.  Assim,  com  essa

preocupação,  essa  obsessão  de  blindar  o  nosso  Senador  “playboy”,  deixa-se  o

governo ao léu e com tudo paralisado. Hoje é a saúde, ontem foi a educação e a

polícia  parada.  Nada  anda  nesta  Casa  porque  a  única  preocupação  é  blindar  o

Senador “playboy”.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Deputado Sávio Souza Cruz, obrigado pelo

aparte. Apenas gostaria de dizer ao Deputado Zé Maia que, se ele acha que estou

errado, há procedimentos legais nesta Casa, como o Conselho de Ética. Na verdade,

não falei  nomes, mas números, e todos os que estavam presentes viram que os

números foram apenas para dar condição para que a reunião pudesse continuar e a

base do governo pudesse noticiar o que já tinha sido noticiado lá. Foi um erro de

estratégia que noticiamos. Foi só isso. Esse foi o procedimento. Não falei nome de

nenhum parlamentar e estou disposto a responder perante o Conselho de Ética e o

Presidente desta Casa pelos meus atos. Assumo os meus atos. Não mando ninguém

falar as minhas palavras. Eu mesmo falo e assumo. O que aconteceu aqui ontem foi

lamentável, um erro de estratégia. Tentei falar com os líderes do governo que era um

equívoco o  que estava  acontecendo  nesta  Casa.  Portanto,  quando levantamos  a

bandeira dada à mordaça da imprensa, da censura da imprensa e da ditadura que se
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implantou em Minas Gerais,  várias pessoas - principalmente a base do governo -

ficam  achando  ruim.  No  entanto,  não  retiro  nenhuma palavra  que  disse  e  estou

disposto a responder pelos meus atos, como sempre fiz, pois sou responsável por

eles. Muito obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Agradeço  ao  Deputado  Antônio  Júlio,  um

Deputado de coragem, de luta. Ele enfrentou a ditadura, os cães e os tanques, por

isso não vai se apequenar e se amedrontar com essa ditadurazinha que se implantou

em Minas Gerais.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz.

V. Exa. é um Deputado experiente, teve até mesmo a oportunidade de ser o Líder do

Governo do PMDB-PT nesta  Casa,  aquele  governo que fez  algo  impressionante:

conseguiu votar  na Assembleia Legislativa uma lei  delegada para  mudar  a tabela

salarial dos professores, dos servidores do Estado de Minas Gerais.

V.  Exa.  conhece  a  força  regimental  da  Oposição,  e  foi  justamente  isso  que

expusemos aqui: como a Oposição não tem tido compromisso com a votação, com a

pauta da Assembleia Legislativa.

Então, para não tomar todo o tempo do Deputado Sávio Souza Cruz, apenas quero

falar  da  força  que  o  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  dá  à  Minoria.

Democraticamente, deve ser dessa maneira. Quando fiz oposição ao PMDB e ao PT

nesta Casa, usufruí essa força; por isso, Deputado Sávio Souza Cruz, faço um apelo:

que a Assembleia vote as indicações. Já que V.  Exa. quer tanto colaborar com o

Governador,  que  possamos  dar  a  ele,  com  a  nossa  votação,  aqueles  que  ele

escolheu para dirigir todos os órgãos e autarquias do Estado, como o escolhido para

dirigir a Cemig, tão bem representada aqui pelos servidores.

Sr.  Presidente,  obrigado  pela  tolerância  e  obrigado  também  a  V.  Exa.  por,

democraticamente, ter concedido a palavra a este parlamentar.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Deputado João Leite, é importante aprovarmos as

indicações  para  as  direções  dos  órgãos,  mas  mais  importante  é  reconhecer  e

valorizar os servidores de carreira, que estão completamente abandonados há quase

10 anos.

Deputado Inácio Franco, V. Exa. me concedeu 2 minutos. O Deputado João Leite
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usou 1 minuto e 40 segundos. Fiz aparte de 15 segundos para passar a palavra ao

Deputado Rogério Correia e peço a compreensão de V. Exa. para que pelo menos os

Deputados que aguardaram ao lado do microfone de aparte tenham o direito de falar.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz.

Falarei  rapidamente.  Tivemos  uma  reunião  de  Líderes  de  todos  os  partidos

anteontem. A Presidência da Casa também estava presente. Comuniquei a todos que

os professores  viriam em grande quantidade discutir  o  piso  salarial.  Como viriam

muitos professores, sugeri que a reunião se realizasse aqui, no Plenário da Casa.

Julgava isso importante porque eles vinham para um assunto que é de vida ou morte

para o professor: a opção pelo salário e pela carreira em que ele estará o resto de

sua vida. Não entendi por que a Assembleia não deu aos professores o privilégio de

poder reunir-se no único espaço conveniente. Deputado Sávio Souza Cruz, tomo isso

como uma espécie  de  blindagem  do governo.  Enquanto  a  base  do governo  e  o

governo quiserem ser blindados, a discussão não andará. Esse ensinamento deve

permanecer.

As professoras não foram bem tratadas no início da reunião, e elas sentiram isso.

Não gostaria que isso ocorresse mais uma vez com os servidores públicos. Hoje, sim,

estão sendo bem recebidos. Sejam bem-vindos, e tomara que suas reivindicações

sejam atendidas por nós! Muito obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - É fundamental registrar isso, e, aliás, isso me dá a

oportunidade de justificar que, por razões de consulta médica, não pude estar aqui.

Tenho a  certeza  de que os  professores de  minha classe estiveram presentes  de

forma ordeira e democrática, para lutar pelos seus direitos mínimos, porque o que se

pretende, na verdade, é o piso, que é o mínimo do mínimo.

Saliento também que, de certa forma, o governo contribui para essa paralisação.

Estamos hoje diante de uma denúncia grave. Há um Secretário de Estado com bens

indisponíveis  por  força  de  sentença  judicial,  com  desvio  de  R$22.000.000,00

utilizando terra de reforma agrária para passar para uma multinacional.

Tudo isso precisa de uma CPI. O Deputado Antônio Júlio já começou a colher as

assinaturas.

Agradeço a compreensão de V. Exa. e o seu espírito democrático e lamento não
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poder conceder aparte aos Deputados Paulo Lamac e Zé Maia. Vamos esperar que

pelo menos a CPI do Iter seja implantada, porque há muito tempo está proibida em

Minas Gerais essa faculdade do Parlamento. Vamos à apuração de mais esse desvio

do governo, que não controla os seus próprios atores. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constitução  nº  17/2011,  do

Deputado Rômulo Veneroso e outros, que dá nova redação ao parágrafo único do art.

195 da Constituição do Estado:  Pelo  Bloco Transparência  e  Resultado:  efetivos  -

Deputados  Bosco  e  Dalmo  Ribeiro  Silva;  suplentes  - Deputados  Doutor  Viana  e

Fabiano Tolentino; pelo Bloco Minas sem Censura: efetivos: Deputados Sávio Souza

Cruz e Paulo Lamac; suplentes: Deputado Antônio Júlio  e Deputada Maria Tereza

Lara; Pelo BPS: efetivo: Deputado Doutor Wilson Batista; suplente: Deputado Fábio

Cherem. 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  621/2011,  da

Comissão de Segurança Pública, e 622/2011, 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 7ª Reunião Ordinária,
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em  4/5/2011,  dos  Requerimentos  nºs  437  e  438/2011,  do  Deputado  Neilando

Pimenta, 503/2011, do Deputado Duilio de Castro, e 541/2011, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva;  de Cultura -  aprovação,  na 7ª Reunião Ordinária,  em 4/5/2011,  dos

Projetos de Lei nºs 516/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, este com a Emenda

nº 1, e 521/2011, do Deputado Antônio Júlio, e dos Requerimentos nºs 501/2011, do

Deputado  Bruno  Siqueira,  504/2011,  do  Deputado  Luiz  Henrique,  526/2011,  do

Deputado Elismar Prado, e 530 e 531/2011, da Comissão de Direitos Humanos; de

Administração Pública - aprovação, na 7ª Reunião Extraordinária, em 5/5/2011, dos

Requerimentos nºs 473/2011, da Comissão de Participação Popular, 488 a 495/2011,

do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  502/2011,  do  Deputado  Délio  Malheiros,  e

505/2011,  do  Deputado Luiz  Henrique;  e  de  Minas  e  Energia  -  aprovação,  na  7ª

Reunião  Ordinária,  em  5/5/2011,  dos  Requerimentos  nºs  403/2011,  da  Deputada

Rosângela Reis, e 410/2011, do Deputado Adalclever Lopes (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Elismar Prado (3)

em  que  solicita  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  618  e  626/2007  e

4.118/2009, Carlin Moura em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei  nº

1.173/2007, Antônio Genaro em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº

1.927/2007, e do Deputado Leonardo Moreira (2) em que solicita o desarquivamento

dos Projetos de Lei nºs 539/2007 e 2.566/2008.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação do requerimento da Comissão de

Transporte  em  que  solicita  ao  Superintendente  do  Departamento  Nacional  de

Infraestrutura de Transportes - Dnit - informações sobre os motivos que levaram ao

rompimento Ponte dos Borges, localizada no Km 454 da BR-381, no Município de

Sabará,  bem  como  sobre  quais  providências  serão  tomadas,  e  se  o  projeto  de

reconstrução  da  ponte  está  contemplado  no  processo  de  duplicação  da  referida

rodovia.

Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Qual a data desse requerimento?
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O Sr. Presidente - Esse requerimento foi protocolado no dia 3/5/2011.

O  Deputado  Durval  Ângelo  -  Estranho,  porque  tenho  requerimento,  com  data

anterior a essa, também de pedido de informação. Há um critério ideológico da Mesa

para aprovar? Tenho um pedido  de informação de um mês atrás. Só gostaria  de

esclarecer que o meu requerimento solicita informações sobre aparelhos legais de

escutas  telefônicas  que  se  encontram  nas  Polícias  Militar  e  Civil  e  no  Ministério

Público de Minas Gerais, bem como os processos correspondentes a compras, com

os processos licitatórios e as auditorias exigidas pelo Conselho Nacional de Justiça,

que  os  aparelhos  de  escuta  legais  devem  ter.  Há  45  dias  meu  requerimento  foi

entregue; aliás, não meu, da Comissão de Direitos Humanos. Então gostaria de obter

essa informação, porque está havendo um olhar ideológico, discriminatório, da Mesa,

ao trazer  requerimento para ser  votado.  O meu foi aprovado por  unanimidade na

Comissão de Direitos Humanos. O critério é o mesmo, é um pedido de informações.

São matérias análogas. Para quem faz a lei, tem de haver o mesmo peso e a mesma

medida.

O Sr.  Presidente -  A Presidência esclarece ao Deputado Durval Ângelo que,  de

acordo  com  o  inciso  XII  do  art.  233,  c/c  o  art.  234,  do  Regimento  Interno,  o

requerimento  apresentado  por  V.  Exa.  solicitando  informações  a  uma  autoridade

estadual  depende  de  parecer  da  Mesa  da  Assembleia.  Já  o  requerimento  da

Comissão  de  Transporte  que  está  em  prosseguimento  de  votação,  por  solicitar

informações a uma autoridade federal, independe de parecer da Mesa.

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 Vanderlei Miranda - 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.
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 12 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação sem

efeito.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de segunda-feira, dia 9, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E

DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/4/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Célio Moreira, membros da Comissão de Segurança

Pública; a Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados João Leite e Rogério Correia

(substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do Bloco Minas

sem Censura), membros da Comissão de Direitos Humanos. Está presente, também,

o  Deputado  Luiz  Henrique.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

João Leite, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar

da primeira reunião conjunta destas Comissões. 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 da Deputada Maria Tereza

Lara e dos Deputados João Leite, Luiz Henrique, Rogério Correia e Célio Moreira em

que solicitam sejam encaminhados ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe da

Polícia Civil cópia do relatório da visita da Comissão à 16ª Delegacia de Polícia Civil,

de Uberlândia, e pedido de providências para reforma e reconstrução da sede dessa

Delegacia. Em seguida, é aprovado o relatório da visita da Comissão à 16ª Delegacia

de Polícia Civil,  de Uberlândia, em 24/3/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/4/2011

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Duarte Bechir e Sávio Souza Cruz, 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 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  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, no 1º turno, para as quais designou os relatores citados a

seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  28/2011 (Deputado Célio  Moreira);  62/2011 (Deputado

Sávio Souza Cruz); 104/2011 (Deputada Luzia Ferreira) e 664/2011 (Deputado Duarte

Bechir). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros (emendado pela

Deputada Luzia Ferreira), em que solicita seja realizada visita ao Hospital Mater Dei,

em  conjunto  com  a  Comissão  de  Saúde,  para  apresentação  do  projeto  da  nova

unidade hospitalar dessa instituição; Fred Costa, em que solicita seja realizada visita

à Lagoa da Pampulha para verificar a situação ambiental do local; da Deputada Luzia

Ferreira  e  dos  Deputados  Célio  Moreira,  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa  e  Sávio

Souza  Cruz  (2),  em  que  solicitam  seja  realizado  debate  público  para  discutir  a

sustentabilidade ambiental  no Estado,  em comemoração do Dia  Mundial  do  Meio

Ambiente; e sejam realizadas visita à Lagoa da Petrobrás, em Ibirité, e reunião de

audiência pública nesse Município para discutir a possível contaminação dessa lagoa

por bactérias patógenas e as providências necessárias à sua despoluição; Duilio de

Castro, em que solicita seja realizada reunião de audiência pública em Sete Lagoas

para debater a despoluição do Ribeirão Jequitibá e do Rio das Velhas e construir uma

agenda de propostas para acelerá-la; Duarte Bechir, em que solicita seja realizada
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reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  situação  das  olarias  em  face  das

exigências para o licenciamento ambiental; Dalmo Ribeiro Silva (7), em que solicita

seja  encaminhado  ao Instituto  Mineiro  de  Gestão das  Águas  -  Igam -  pedido  de

providências para que se verifique a qualidade das águas das bacias do entorno da

área  de  mineração  das  Indústrias  Nucleares  do  Brasil  -  INB  -,  em  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, em Caldas; seja encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de

providências para que se realize estudo técnico para avaliar o risco à saúde pública

em Andradas, Caldas e Poços de Caldas; seja realizada visita ao Secretário de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  com  a  presença  de  representantes  de

Caldas, para que exponham as questões que preocupam a municipalidade em razão

da presença da INB; seja encaminhado à Comissão Nacional de Energia Nuclear,

vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, pedido de providências para que se

realize avaliação técnica da segurança dos galpões onde são armazenados materiais

radioativos;  para  que  seja  vistoriado  o  Rio  das  Antas,  verificando-se  o  nível  de

contaminação  por  esses  materiais  e  estabelecendo-se  medidas  de  segurança

capazes de evitar tal contaminação; e para que se elaborem estudos com vistas à

retirada  definitiva  do  Município  de  Caldas  do  material  radioativo  depositado  em

galpões;  seja  realizada  visita  à  Comissão  Nacional  de  Energia  Nuclear,  com  a

presença dos membros da Comissão de Minas e Energia e de autoridades locais,

para discutir a atuação da INB em Caldas; seja encaminhado à Prefeitura Municipal

de Caldas e ao Governador do Estado pedido de providências para que se instale a

defesa  civil  em  Caldas,  para,  entre  outras  ações,  realizar  o  monitoramento  dos

trabalhos da INB relativos à guarda, segurança e proteção de material radioativo; e

seja  encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  se

estabelecer um plano de contingência relativo a eventual contaminação nuclear em

Caldas, Andradas e Poços de Caldas. Submetido a votação, é rejeitado requerimento

da Deputada Liza Prado em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para  que  se

agilizem  os  procedimentos  de  licenciamento  ambiental  dos  empreendimentos  de
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aquicultura  de  agricultores  familiares.  Em  seguida,  o  Presidente  recebe

requerimentos dos Deputados Célio Moreira, em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para discutir a situação dos lixões no Estado; Antônio Júlio, em

que solicita seja realizada reunião, com a presença do Secretário de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável,  para que preste esclarecimentos sobre as ações do

Projeto de Proteção da Mata Atlântica em Minas Gerais - Promata -; Rogério Correia,

em que solicita sejam realizadas visita ao depósito de lixo da Represa, em Perdões, e

reunião  de  audiência  pública  nesse  Município  para  debater  a  instalação  desse

depósito; e Almir Paraca, em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater o

Decreto Municipal nº 2.734, de 11/3/2011, de Patrocínio, que desapropria 4.700ha de

áreas  produtivas  pertencentes  a  produtores  de  pequeno  porte,  nesse  Município.

Registra-se a presença do Deputado Antônio Júlio. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Luzia Ferreira - Duarte Bechir. 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/4/2011

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Ivair  Nogueira  e  João  Leite  (substituindo  o  Deputado  Bonifácio

Mourão, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada 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 acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 428/2011 no

1º turno, para o qual designou como relator o Deputado Fred Costa. Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de
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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

210/2011(  relator:  Deputado  Neider  Moreira)  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça. 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 399, 424, 440 e 441/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Almir Paraca em que solicita a realização de reunião

de audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 825/2011, de sua autoria, que

disciplina a atividade de "lobby" e a atuação dos grupos de pressão ou de interesse e

assemelhados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública estadual e

dá outras providências; Neider Moreira em que solicita a realização de reunião de

audiência pública para debater a situação dos aprovados no sexto concurso público

para provimento de cargos da Defensoria Pública do Estado; Délio Malheiros em que

solicita a realização de reunião de audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº

717/2011, que altera a estrutura de cargos de direção e assessoramento do Tribunal

de Contas do Estado, e Sargento Rodrigues e outros em que solicitam reunião de

audiência pública para discutir  as  parcelas remuneratórias do Poder  Judiciário,  do

Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Poder Legislativo do Estado. Cumprida

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Bonifácio Mourão - Délio Malheiros - Ivair Nogueira -

Neider Moreira - Rogério Correia.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE FERNANDO VIANA CABRAL PARA

O CARGO DE PRESIDENTE DO IEPHA, EM 27/4/2011

Às 9h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os
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Deputados Carlos Mosconi 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  “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 Rogério Correia

para  atuar  como escrutinador.  Apurados  os  votos,  são  eleitos  para  Presidente  a

Deputada Rosângela Reis e para Vice-Presidente o Deputado Carlos Mosconi, ambos

com  três  votos.  O  Presidente  “ad  hoc”  empossa  a  Presidente  eleita,  Deputada

Rosângela  Reis,  que,  ao  assumir  a  direção  dos  trabalhos,  empossa  o  Vice-

Presidente,  Deputado Carlos  Mosconi,  e  designa o Deputado Paulo Lamac como

relator  da  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, 5 de maio de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Ivair Nogueira - Paulo Lamac.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 3/5/2011

Às 9h34min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Dalmo

Ribeiro  Silva,  Carlin  Moura  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  Dalmo  Ribeiro  Silva,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Neste  momento,  registra-se  a  presença  das  Sras.  Maria  Natalícia

Carvalhais Câmara, Presidente da Associação dos Diretores das Escolas Oficiais de

Minas Gerais - Adeomg -, e Ana Maria Belo de Abreu, representante da Adeomg.

Após,  a  Presidência  comunica  o  recebimento  de  documento  contendo  as

reivindicações de gestores escolares, elaborado pelo grupo de estudos proposto em
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audiência pública desta Comissão realizada em 6/4/2011, cuja finalidade foi debater a

remuneração e o reposicionamento dos diretores de escolas estaduais. 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  Paulo

Lamac em que solicitam seja realizada visita à Secretária de Estado de Educação

para entregar reivindicações de gestores escolares, contidas no documento recebido.

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

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

Sala das Comissões, 4 de maio de 2011. 

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura - Luzia Ferreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

INDICAÇÃO DO NOME DE MARCÍLIO CÉSAR DE ANDRADE PARA O CARGO DE

PRESIDENTE DO CETEC, EM 5/5/2011

Às 9h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno  Siqueira,  Carlin  Moura  e  Tiago  Ulisses  (substituindo  o  Deputado  Rômulo

Veneroso, por indicação da Liderança do BPS), 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 proceder à arguição pública do Sr. Marcílio César de Andrade para o cargo

de Presidente da Fundação Centro de Tecnologia de Minas Gerais - Cetec -, apreciar

a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  o indicado e

realizarem a arguição pública, conforme consta nas 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, em turno

único, o parecer pela aprovação da Indicação nº 20/2011 (relator: Deputado Bruno

Siqueira). 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 da Comissão.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Carlin Moura - Bruno Siqueira - Tiago Ulisses.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 152/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

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, por

ela apresentado, e, em seguida, pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia,

que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1.

Em decorrência do previsto no art. 183 do Regimento Interno, o Deputado Elismar

Prado solicitou a audiência deste órgão colegiado sobre a matéria quanto ao mérito,

nos termos do art. 102, XVII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno. 

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 152/2011 tem como finalidade 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.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo  nº  1,  com  o  objetivo  de  prever  a  entrega  do  Prêmio,  constituído  de

diploma e medalha,  pelo  Governador  do Estado,  uma vez que a  Constituição do

Estado lhe atribui, no inciso XVII do art. 90, a competência de conferir condecoração

e distinção honoríficas; além da existência do conselho que administrará a concessão

do Prêmio.

Cabe destacar,  ainda, que o § 2º  do Substitutivo nº 1 exclui  dos agraciados os

projetos relacionados com a alfabetização, uma vez que o Prêmio Lúcia Casassanta,
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instituído pela Secretaria de Estado da Educação, tem como propósito homenagear

professores da rede de ensino do Estado que se dedicam a esse segmento.

Com relação ao mérito da proposição sob comento, é importante observar que a

criatividade é um processo que utiliza um conjunto de habilidades mentais que não

são exclusivas de privilegiados, mas que podem ser aprendidas e desenvolvidas por

todos. Uma pessoa habituada a utilizar processos criativos em seu cotidiano possui

um grande diferencial, que pode ser definitivo em toda a sua existência. 

Atualmente,  as  novas  tecnologias  desafiam  a  capacidade  humana  de  resolver

problemas com velocidade e em redes complexas, o que tem trazido para o centro

das  relações  humanas o  debate  sobre  criatividade e  ação  criativa.  Ser  criativo  é

fundamental,  porque há carência  de  pessoas que saibam se posicionar  de  modo

independente,  que corram o risco de falar  o que pensam e se sintam livres  para

responder com imaginação aos desafios encontrados. 

O  desenvolvimento  do  potencial  criativo  por  meio  de  ações  pedagógicas,  do

trabalho docente e de métodos de ensino inovadores levará à preparação de recursos

humanos capazes de acompanhar as exigências de um mundo em que as inovações

são rápidas e surpreendentes, além de possibilitar o desenvolvimento pleno de todas

as pessoas, por mais diferentes que pareçam ser.

Por essas razões, a instituição do Prêmio Paulo Freire de Criatividade no âmbito

escolar é oportuna e meritória, pois vai incentivar professores e alunos a utilizarem

suas aptidões pessoais de forma plena, possibilitando o ambiente necessário para o

desenvolvimento da individualidade de cada ser humano.

Cabe ressaltar,  por  fim,  a adequação do nome do pedagogo Paulo  Freire para

denominar tal Prêmio. O criador da alfabetização consciente é um grande exemplo de

dedicação na busca por uma educação voltada para a renovação das práticas e para

a recriação metodológica inspirada no incentivo da capacidade do aluno.

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, 4 de maio de 2011.
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Luzia Ferreira, Presidente e relatora - Carlos Mosconi - Rômulo Veneroso - Elismar

Prado.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 750/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Manancial da Vida, com sede

no Município de Contagem.

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 750/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária Manancial da Vida, com sede no Município de Contagem,

pessoa  jurídica  de  direito  privado  sem  fins  lucrativos  que  tem  como  finalidade

promover o desenvolvimento social e econômico da comunidade e da região. 

Na consecução de seus propósitos, a instituição desenvolve atividades voltadas à

proteção da família, da maternidade, da infância, da adolescência, da juventude e da

velhice;  à  promoção  de  assistência  nas  áreas  de  saúde,  educação,  cultura  e

esportes; e à integração de seus assistidos no mercado de trabalho, por meio de

cursos profissionalizantes. 

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Associação  Comunitária

Manancial da Vida, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade

pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 750/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Tadeuzinho Leite, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 887/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Cidadania Plena, com sede no Município de

Contagem.

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

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. 

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

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

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  887/2011  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto

Cidadania Plena, com sede no Município de Contagem, entidade de direito privado,

filantrópica,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  cultural,  esportivo,  educativo  e  de

pesquisa.

A  instituição  tem  como  objetivos  defender  os  direitos  e  interesses  de  seus

associados, lutando pela melhoria de suas condições de vida e moradia; promover o

esporte, o lazer e a cultura; realizar oficinas de práticas esportivas, dança, música e

teatro; desenvolver projetos esportivos e culturais, visando a afastar a juventude da

violência; contribuir para os movimentos populares na busca por uma sociedade mais

harmônica; promover cursos, seminários e simpósios para a formação extracurricular

de seus associados; incentivar a formação humanística, ética e profissional voltada

para o trabalho solidário e voluntário.

Isso  posto,  consideramos  que  a  contribuição  da  referida  entidade  para  a

consolidação da  cidadania  de  seus  beneficiários  a  torna  merecedora  do  título  de

utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 887/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.
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Tadeuzinho Leite, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 11/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Elismar Prado, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 681/2007, pretende alterar a redação dos §§ 15

e 22 do art. 13 da Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do

Estado de Minas Gerais e dá outras Providências.

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

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende alterar a base de cálculo do Imposto Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. 

Esta Comissão já se manifestou sobre a matéria quando do trâmite do Projeto de

Lei  nº  681/2007,  quando  a  analisou  detidamente  no  que  tange  ao  juízo  de

admissibilidade.  Não  havendo  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:  “Segundo o  autor  do  projeto,  o  cálculo  do  imposto,  nos

moldes  que  vem  sendo  efetuado  atualmente,  configura  uma  das  situações  mais

injustas que podem ser encontradas no sistema tributário brasileiro, uma vez que o

tributo  a  ser  cobrado integra  a  base  de  cálculo  do  próprio  imposto,  aumentando

substancialmente o valor arrecadado, sem que se altere a alíquota instituída pela lei.

Em  que  pese a  alteração pretendida  desonerar  substancialmente  todo o  sistema

produtivo,  a  matéria  depara  com  óbices  de  natureza  constitucional  e  legal  que

inviabilizam  sua  tramitação.  O  ICMS  é  um  imposto  instituído  pelo  Estado,  em

obediência  aos  comandos  insculpidos  no  art.  155  da  Constituição  da  República.

Segundo o mesmo Diploma Constitucional antes mencionado, a base de cálculo do
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tributo deve ser fixada por meio de lei complementar, de modo que o montante do

imposto a integre (art. 155, § 2º, XII, ‘i’). A Lei Complementar nº 87, de 13/9/96, ao

dispor sobre o ICMS dos Estados e do Distrito Federal, foi clara ao estabelecer que o

montante do próprio imposto integra a sua base de cálculo (art. 13). Denota-se, pois,

que a matéria se encontra disciplinada não apenas pela Constituição da República,

mas também pela Lei Complementar nº 87, o que inviabiliza a edição de norma por

esta Casa Legislativa, contrariando os princípios relativos à cobrança do tributo. Por

outro  lado,  a  Nota  Técnica  nº  40/2007,  do  Secretário  de  Fazenda,  noticia  que  a

implementação da medida proposta representa considerável perda de receita para a

administração  pública,  em  afronta  aos  parâmetros  estabelecidos  pela  Lei

Complementar nº 101, de 4/5/2000. A referida norma, ao dispor sobre a concessão de

benefício de natureza tributária, que tenha como resultado a diminuição da receita,

exige que a proposta esteja acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro  no  exercício  em  que  deva  iniciar  sua  vigência  e  nos  dois  exercícios

seguintes. A renúncia deverá ser prevista, ainda, na Lei Orçamentária Anual, sendo

necessária a demonstração de que a implementação das medidas não afetará as

metas  previstas  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  devendo  estar  a  proposta

acompanhada de medidas de compensação mediante o aumento da receita”. 

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 11/2011.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin

Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 89/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, altera a

Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores – IPVA – e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2011, a proposição foi distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos  preliminarmente  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende instituir a alíquota de 1% (um por cento) para o

imposto incidente sobre a propriedade de veículo movido a motor elétrico.

Ao justificar a proposta, o autor alega que, embora ainda não exista oferta comercial

de  automóveis  elétricos  de  passeio,  a  instituição  de  uma alíquota  inferior  para  o

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – desses veículos pode

tornar-se um importante incentivo à produção e à expansão desse mercado.

Além  disso,  deve-se  levar  em  conta  que  a  adoção  de  medidas,  ou  mesmo  a

implementação de incentivos de natureza fiscal, com o propósito de criar condições

economicamente favoráveis ao desenvolvimento da tecnologia do motor automotivo

elétrico  em  Minas  Gerais  se  encontra  em  plena  consonância  com  a  política  de

proteção ao meio ambiente, pois trata-se de um tipo de energia não poluidora.

O  IPVA é  um  imposto  previsto  no  art.  155  da  Constituição  da  República,  cuja

instituição encontra-se na órbita de competência do Estado.

Além disso, pode-se constatar que a redução da carga tributária incidente sobre o

automóvel com motor elétrico já foi implementada por várias unidades da Federação.

No Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e

Sergipe a propriedade dos veículos elétricos é isenta do IPVA. Já no Mato Grosso do

Sul, Rio de Janeiro e São Paulo a alíquota do IPVA para tais automóveis é reduzida.

Em Minas Gerais, foi editada a Lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre o fato

gerador  do  imposto,  a  base de  cálculo,  as  alíquotas,  os  casos  de  isenção  e  de

parcelamento do imposto.

Observa-se que a referida norma jurídica estabeleceu a alíquota de 4% do IPVA

para os veículos de uso misto e os utilitários e de 3% para caminhonetes de carga e

furgão, sendo que a alíquota de 1% para automóveis com motor elétrico realmente

constitui  um  incentivo  para  o  desenvolvimento  tecnológico  e  a  opção,  pelos
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consumidores, por esse sistema de propulsão veicular.

Compete a esta Casa Legislativa dispor sobre a matéria, em consonância com o

preceito  constante  no  art.  61  da  Constituição  mineira,  não  existindo  nenhuma

vedação a que se instaure, no caso, processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Não há que falar em perda de receita ou mesmo limitação para a implementação

das medidas cogitadas no projeto em face do disposto na Lei Complementar nº 101,

de 2000, uma vez que o Estado de Minas Gerais, atualmente, não arrecada nenhum

recurso relativo à propriedade de veículos movidos a eletricidade.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 89/2011.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Carlin  Moura  -  Cássio

Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 368/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em análise, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 701/2007, dá nova redação ao parágrafo

único do art. 22 da Lei nº 12.727, de 30/12/97, que dispõe sobre contagem, cobrança

e  pagamento  de  emolumentos  devidos  por  serviços  extrajudiciais  e  dá  outras

providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto à juridicidade,

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

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  pretende  disciplinar  a  cobrança  das  custas  e  dos

emolumentos relativos ao protesto de títulos e documentos de dívida por parte das
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serventias do foro extrajudicial do Estado.

Para tanto, estabelece que o pagamento dos mencionados custos somente poderá

ocorrer após a efetivação do protesto, a exemplo do que acontece no Estado de São

Paulo.

Fundamentando a proposição, o parlamentar chama a atenção para o fato de que,

em muitas oportunidades, o simples aviso do cartório faz com que o devedor quite o

débito.  Mesmo assim,  é obrigatório  o recolhimento  dos  custos  relativos a um ato

inexistente,  o  que  gera  uma  receita  indevida  para  os  cofres  públicos  e  para  a

serventia do foro extrajudicial.

Esclarecemos que o Projeto de Lei nº 701/2007, que deu origem à proposição em

estudo, não foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Passamos, então,

à análise da matéria. 

Primeiramente, observamos que a lei que se pretende modificar, a Lei nº 12.727, de

30/12/97, encontra-se revogada. Esclarecemos que, atualmente, está em vigor a Lei

nº 15.424, de 30/12/2004, 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 a gratuidade estabelecida em lei federal. 

No  que  concerne  à  medida  pretendida  no  projeto  sob  comento,  cumpre-nos

esclarecer que, nos termos do art. 22, XXV, da Constituição da República, a União

tem competência privativa para legislar sobre registros públicos. 

Segundo o magistério de Walter Ceneviva, “serviços de registro dedicam-se, como

regra,  ao  assentamento  de  títulos  de  interesse  privado  ou  público,  para  garantir

oponibilidade a todos os terceiros, com a publicidade que lhes é inerente, garantindo,

por definição legal, a segurança, a autenticidade e a eficácia dos atos da vida civil a

que  se  refiram.  Submetidos  ao  princípio  do  ‘numerus  clausus’,  são limitados  aos

previstos  nas  leis  vigentes  do  país”.  (Em  “Lei  dos  Notários  e  dos  Registradores

Comentada (Lei nº 8.935, de 1994)”, 2ª ed., 1999.)

Os serviços concernentes ao  protesto de títulos  e outros  documentos de dívida

encontram-se regulados na Lei nº 9.492, de 1997, sendo os requisitos para a sua

formalização uniformes em todo o território  nacional.  Os Estados membros devem
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atender tão somente aos preceitos contidos na legislação federal.

Quanto  à  possibilidade  de  realização do  protesto  independentemente  de  prévio

depósito  de  emolumentos,  esclarecemos  que  o  art.  37  da  citada  Lei  de  Protesto

estabelece  que,  pelos  atos  praticados,  os  Tabeliães  de  Protesto  perceberão,

diretamente das partes, a título de remuneração, os emolumentos fixados na forma

da lei estadual, podendo ser exigido depósito prévio dos emolumentos e dos demais

custos  devidos,  caso em que o valor  correspondente deverá  ser  reembolsado ao

apresentante por ocasião da prestação de contas, quando ressarcido pelo devedor no

tabelionato. 

Temos de considerar ainda que, muitas vezes, o protesto é realizado, mas o título

não é quitado. Nesses casos, corre-se o risco de o apresentante não comparecer ao

tabelionato para arcar com as despesas, deixando o tabelião de receber pelo serviço

prestado, mas tendo que arcar, às próprias expensas, com a Taxa de Fiscalização

Judiciária.

Destacamos  que  o  §  1º  do  art.  2º  da  Lei  nº  15.424,  de  2004,  dispõe  que  o

interessado pagará os emolumentos e a Taxa de Fiscalização Judiciária no ato do

requerimento  ou  da  apresentação  do  título,  cabendo  ao  notário  ou  registrador

recolhê-la  para  o  Estado.  A falta  de  pagamento  da  referida  taxa,  o  pagamento

intempestivo ou a menor acarreta a aplicação de multa, na forma do art. 24 da lei. E,

ainda,  nos termos do art.  26 da referida lei,  o  titular  da serventia  deverá remeter

mensalmente  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  até  o  15º  dia  útil  do  mês

subsequente ao da prática do ato, relatório circunstanciado contendo a quantidade de

atos praticados, o valor dos emolumentos cobrados e o valor da Taxa de Fiscalização

Judiciária recolhida para o Estado.

Não podemos olvidar que a Lei nº 15.424, de 2004, já prevê, no seu art. 9º, que, no

caso da não realização do protesto, os valores recebidos serão restituídos ao usuário,

deduzidas as quantias relativas a certidões fornecidas. 

Finalmente,  deve-se  destacar  que  a  lei  em  questão,  além  de  determinar  a

restituição compulsória dos valores recebidos pela serventia caso o protesto não seja

efetivamente realizado, prevê, no art. 30, § 2º, que, na hipótese de recebimento de

valor  indevido  ou  em  excesso,  o  notário  ou  registrador  é  obrigado  a  restituir  ao
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interessado o dobro da quantia irregularmente recebida. 

Vemos,  então,  que  as normas  em vigor  protegem, de  forma equitativa,  tanto  o

cidadão usuário do serviço quanto o registrador. Protegem, ainda, os interesses do

Tesouro  do  Estado,  ao  regular,  de  forma  rígida,  o  recolhimento  da  Taxa  de

Fiscalização Judiciária, para assegurar o seu pagamento integral e pontual. 

Tendo em vista os argumentos apresentados, entendemos que o projeto em tela

não deve prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 368/2011.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique -  Rosângela Reis - Bruno

Siqueira - André Quintão - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 396/2011

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  49/2007,  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade do contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros,

no Estado de Minas Gerais.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

comissões competentes para receber parecer,  nos termos do art.  188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  da  matéria  quanto  aos

aspectos  jurídicos,  constitucionais  e  legais  pertinentes,  fundamentado  nos  termos

seguintes.

Fundamentação

Inicialmente, cumpre assinalar que o projeto em estudo foi examinado na legislatura

passada por esta Comissão, ocasião em que recebeu parecer pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade  e  ilegalidade  da  matéria.  Por  não  ter  havido  alterações

constitucionais  que  justifiquem  um  novo  exame  da  matéria  por  esta  Comissão,
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mantivemos o entendimento anterior.

O  projeto  de  lei  em  análise  objetiva  tornar  obrigatória  a contratação de seguro

contra riscos e acidentes em favor de terceiros pelo adquirente de veículo automotor

no Estado.

A Constituição Federal, em seu art. 22, VII, conferiu à União a competência privativa

para legislar sobre seguros e, por esta razão o Estado não pode, até a edição da lei

complementar prevista no parágrafo único do mencionado dispositivo, legislar sobre

essa matéria.

Assim, não obstante a boa intenção do parlamentar, a proposição em análise, ao

pretender  disciplinar  a  matéria  em  questão,  entra  em  insuperável  conflito  com  a

atribuição  constitucional  de  competência  privativa  da  União,  desafiando,  por

conseguinte,  o princípio federativo,  na medida em que o Estado adentra  a  seara

legislativa própria do ente federado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 313.060-

9,  publicado no “Diário da Justiça” de 24/2/2006, decidiu que o Município de São

Paulo, ao editar leis que instituíram a obrigatoriedade de cobertura de seguro contra

furto e roubo de automóveis para as empresas que operavam ou dispunham de área

ou  local  destinado  a  estacionamento  de  mais  de  cinquenta  veículos,  invadiu  a

competência para legislar sobre seguros, que é privativa da União, conforme dispõe o

art. 22, VII, da Constituição Federal. 

Ademais, cumpre registrar que a Lei Federal no 6.194, de 19/12/74, já instituiu, em

âmbito nacional,  o Seguro Obrigatório  de Danos Pessoais Causados por Veículos

Automotores  de  Vias  Terrestres  –  DPVAT.  Nos  termos  da  referida  lei,  os  danos

pessoais  causados  por  veículos  automotores  ou  por  sua  carga  a  pessoas

transportadas ou não compreendem “indenizações por morte, invalidez permanente e

despesas de assistência médica e suplementares”, nos valores previstos.

Por fim, ressalte-se que o legislador estadual, preocupado com a ampla difusão das

informações  relativas  à  cobrança,  à  indenização  e  aos  demais  procedimentos

envolvendo o DPVAT, editou, em 9/11/95, a Lei no 11.977, que torna obrigatória essa

divulgação, a qual compreende, entre outras formas de publicidade, a afixação, em

locais  de  fácil  acesso,  nos  hospitais  públicos  e  conveniados,  nas  delegacias  de
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polícia  e  nas  demais  entidades  que  prestam  imediato  atendimento  a  vítimas  de

acidentes de trânsito, de cartazes nos quais constem, de forma clara e destacada,

todos os direitos básicos dos segurados.

Conclusão

Concluímos,  pois,  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  do

Projeto de Lei nº 396/2011.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin

Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 428/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

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

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”.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que,

em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria.

Agora, o projeto vem a esta Comissão para ser analisado quanto ao seu mérito, nos

termos do disposto no 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:

“A proposição em epígrafe 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.

Uma das alterações incide sobre o § 2º do art. 5º da referida lei, com o propósito de
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ampliar de três para quatro anos o mandato dos membros da diretoria, bem como de

suprimir a previsão de gratificação para os diretores.

Também o art. 7º sofre alteração, consistente na supressão dos parágrafos desse

preceito que preveem remuneração pela participação em reuniões mediante jetom

aprovado pela diretoria.

Por  derradeiro,  altera-se  a  periodicidade  das  reuniões  destinadas  à  eleição  da

diretoria, mudando-se o período atual de três anos para quatro anos.

Nos termos da Lei nº 13.165, a Caixa Beneficente dos Ex-Guardas Civis e Fiscais

de Trânsito de  Minas Gerais  –  CBGC – é  um serviço social  autônomo, sem fins

lucrativos,  com  personalidade  jurídica  de  direito  privado,  dotada  de  autonomia

administrativa e financeira.

Trata-se de entidade que tem por objetivo tornar disponíveis aos seus contribuintes

e dependentes benefícios e serviços de natureza assistencial e social, de modo que

as alterações propostas no projeto em exame não trazem implicações práticas para a

administração  pública  em  geral,  razão  por  que  não  vislumbramos  óbice  à  sua

aprovação.”

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 428/2011, na

forma proposta.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Fred Costa, relator - Ivair Nogueira - Bonifácio Mourão

- Neider Moreira - Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 717/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Projeto de Lei nº

717/2011, 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. 
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Cabe a esta Comissão o exame do mérito da proposição, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  exame propõe  uma reestruturação  no  Quadro  de  Cargos  em

Comissão da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado. 

De acordo com a legislação atual, o Tribunal possui um quadro com 132 cargos de

provimento  em  comissão,  conforme  previsto  no  Anexo  I  da  Lei  nº  17.350,  de

17/1/2008. O projeto, em sua forma original, propõe a extinção de 130 cargos em

comissão  e  prevê  um  quadro  com  40  cargos  de  provimento  em  comissão  com

denominação  específica,  no  qual  se  estabelecem os  códigos,  o  quantitativo  e  os

vencimentos dos cargos, constantes em seu Anexo I. 

O  projeto  cria  ainda  cargos  de  provimento  em  comissão  de  Assistente

Administrativo – AADM –, graduados em cinco níveis, correspondendo a cada nível

uma  pontuação  e  vencimento  básico  específico.  O  Tribunal  de  Contas  deverá

distribuir tais cargos observando a sua necessidade administrativa bem como o limite

máximo  de  680  pontos.  Nos  termos  do  projeto,  a  distribuição  dos  cargos  será

disciplinada em ato normativo próprio. 

Cuida  também  o  projeto  da  criação  de  funções  gratificadas  destinadas  ao

desempenho de funções de direção, chefia e assessoramento, a serem distribuídas

aos  servidores  efetivos  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Contas.  Na  criação  de  tais

funções,  o  projeto  utilizou  a  mesma  lógica  estabelecida  para  os  cargos  de

recrutamento amplo, ou seja, fixou um quadro de funções gratificadas com atribuições

definidas e um outro quadro que será distribuído por pontuação. 

No mais, o projeto dispõe sobre a carga horária para os ocupantes dos cargos de

provimento em comissão e para os exercentes das funções gratificadas nele previstos

e, altera a legislação vigente, estabelecendo que o servidor efetivo que vier a ocupar

um cargo de provimento em comissão fará jus ao vencimento do cargo comissionado

ou à remuneração no cargo de origem acrescida de 65% do valor do vencimento do

cargo comissionado.

Vale ressaltar que, após o envio do projeto a esta Casa, foi também encaminhado

ofício do Presidente do Tribunal de Contas solicitando que se fizessem nele outras
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alterações. Entre tais  alterações,  pode-se destacar  a extinção dos dois cargos de

provimento em comissão que restavam no quadro atual, o de Diretor de Informática e

o de Diretor da Escola de Contas, em comissão. Dessa forma, como o projeto original

já cuidava de extinguir 130 cargos, pode-se afirmar que o atual quadro de provimento

em comissão está sendo completamente extinto. Ademais, solicitou-se a supressão

da função gratificada FG1, entre as funções a serem distribuídas por meio de pontos,

como também a supressão do cargo de Diretor de Gestão de Pessoas, previsto no

projeto, uma vez que as atribuições do citado cargo serão exercidas por ocupante de

cargo efetivo do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal, por meio de função

gratificada com atribuição definida. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, observou todos os

aspectos de juridicidade envolvidos na proposição e acolheu, no Substitutivo nº 1,

todas as alterações solicitadas nos ofícios encaminhados pelo Presidente do Tribunal

de Contas do Estado. Consideramos que o referido substitutivo muito aprimorou o

projeto,  conferindo ao seu texto  maior  clareza  e  adequação  à  técnica  legislativa.

Destacamos,  em  especial,  o  dispositivo  acrescido  pelo  Substitutivo  nº  1,  que

condicionou  a  distribuição  dos  cargos  e  das  funções  flexíveis  ao  grau  de

complexidade de suas atribuições. 

No que se refere ao mérito da proposição, entendemos que o projeto, ao conferir

um  maior  grau  de  flexibilidade  para  o  Tribunal  na  distribuição  dos  cargos  de

provimento em comissão e das funções gratificadas, vai ao encontro do princípio da

eficiência,  buscando  atender  aos  imperativos  de  uma administração  pública  mais

dinâmica  e  moderna.  Nesse  sentido  vale  destacar  que  modelo  semelhante  de

distribuição de cargos de provimento em comissão já foi adotado, desde o ano de

2007,  para  os  cargos  e  funções  do  Quadro  Geral  de  Cargos  de  Provimento  em

Comissão da administração direta e indireta do Poder Executivo,  os denominados

DAD e  DAI,  que  são  estruturados  na  forma  de  níveis  e  valores  que  devem  ser

multiplicados por um valor unitário. 

Finalmente, tendo em vista a sugestão do Deputado Rogério Correia no sentido de

determinar um percentual para o provimento dos cargos em comissão, apresentamos

a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, acolhendo, em parte, a sugestão. Igualmente, a
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Emenda nº 2, também apresentada ao final deste parecer, por sugestão do Deputado

Bonifácio Mourão, altera a denominação do cargo de Advogado-Geral do Tribunal de

Contas e do cargo de Advogado-Geral Adjunto do Tribunal de Contas, para Assessor

Jurídico  Geral  do  Tribunal  de  Contas  e  Assessor  Jurídico  Adjunto  do  Tribunal  de

Contas, respectivamente.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 717/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça com as Emendas nºs 1 e 2, redigidas a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 2º do Substitutivo nº 1 o seguinte § 10:

“Art. 2º - (...)

§ 10 – Do total de pontos previstos no § 3º deste artigo, o percentual de 20% (vinte

por cento) será destinado aos servidores efetivos.”.

EMENDA Nº 2

Substitua-se a expressão “Advogado-Geral do Tribunal de Contas – AGTC –” pela

expressão “Assessor Jurídico Geral do Tribunal de Contas – AJGTC –” e a expressão

“Advogado-Geral  Adjunto  do  Tribunal  de  Contas  –  AGATC  –”  pela  expressão

“Assessor Jurídico Adjunto do Tribunal de Contas – AJATC –”. 

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Gustavo Corrêa,  Presidente e relator -  Luzia Ferreira -  Délio  Malheiros  -  Neider

Moreira - Ivair Nogueira - Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 789/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado João Leite,  o projeto de lei  em epígrafe,  resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  946/2007,  “inclui  o  jogo  de  xadrez  como

atividade extracurricular nas escolas da rede pública estadual”. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
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Cabe agora  a  esta  Comissão  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, inciso III, alínea

“a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação

A proposição em exame pretende que o jogo de xadrez seja incluído como atividade

extracurricular opcional nas escolas de ensino fundamental e médio da rede pública

estadual. 

Dois projetos de lei de conteúdo idêntico ao que ora se analisa já tramitaram nesta

Casa,  os  Projetos  de  Lei  nºs  323/2003  e  946/2007,  e  ambos  receberam  desta

Comissão parecer pela constitucionalidade. 

Quando  da  análise  do  Projeto  de  Lei  nº  946/2007,  a  Comissão  de  Educação,

Cultura, Ciência e Tecnologia destacou os benefícios que a prática do jogo de xadrez

traz para o desenvolvimento intelectual, contribuindo para a concentração do aluno. A

referida  Comissão também ressaltou  a  existência  de um movimento,  que está se

iniciando em todo o País, pela inclusão dessa atividade nas escolas como parte da

estratégia educativa. 

Como  não  houve  mudança  no  ordenamento  jurídico  que  justificasse  um  novo

entendimento sobre a matéria, ratificamos o parecer já exarado por esta Comissão,

cujos termos transcrevemos a seguir:

“No que toca à competência do Estado membro para tratar da matéria, registre-se

que  a  Constituição  Federal  prevê,  em  seu  art.  22,  inciso  XXIV,  a  competência

privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional e a

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar

sobre  educação,  cultura e  ensino.  Dessa forma,  faz-se  necessário  distinguir  duas

modalidades básicas de lei educacional: a que estabelece as diretrizes gerais para a

educação  nacional  –  e  é  de  domínio  exclusivo  da  União  –  e  a  que  dispõe

suplementarmente  sobre  educação,  cultura  e  ensino,  que  é  de  competência

concorrente  da  União  e  dos  Estados,  por  força  do  disposto  no  art.  24,  IX,  da

Constituição Federal.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei Federal nº 9.394,

de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –, que



525
____________________________________________________________________________

define as diretrizes e bases da educação nacional. Tal lei estabelece, em seu art. 26,

que os  currículos  do ensino fundamental  e  médio  devem ter,  além de uma base

nacional  comum,  uma  parte  diversificada,  a  fim  de  atender  as  características

regionais  e  locais  da  sociedade,  da  cultura,  da  economia  e  da  clientela.  Dessa

flexibilidade, resulta a possibilidade de haver legislação suplementar por parte dos

Estados federados, respeitadas as imposições da norma geral. 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse respeito, em sede de medida

cautelar  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  1.991-1/DF,  e  reconheceu  a

competência  do  Estado  membro  para  regulamentar  normas  sobre  conteúdos

curriculares, em face da capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e 23, V, da

Constituição da República. Conclui-se, assim, que a medida proposta não encontra

óbice de natureza legal.

Vale  destacar  que esta  Comissão se restringe à  análise  jurídica  da  proposição,

sendo de fundamental importância que a Comissão de mérito realize uma profunda

análise sobre as  implicações da medida em relação à autonomia pedagógica das

escolas,  inclusive  sobre  a  possibilidade  de  a  carga  de  disciplinas  a  serem

obrigatoriamente incluídas na parte flexível  do currículo tornar-se excessiva e,  por

isto, impraticável.

Apresentamos a Emenda nº 1, propondo a supressão do art. 2º do projeto, que

determina  que  somente  profissionais  habilitados  ou  filiados  nas  federações,

associações  ou  entidades  ligadas  ao  xadrez  poderão  ministrar  a  disciplina.

Primeiramente,  consideramos  que  tal  obrigação  cria  uma  reserva  de  mercado,

mostrando-se ainda contrária ao princípio da razoabilidade ao estabelecer requisitos

que podem constituir  um obstáculo  ao  desenvolvimento  da prática de xadrez nas

escolas. Ademais, tal imposição fere ainda a autonomia das escolas que, nos termos

do art. 15 da LDB, possuem autonomia pedagógica e administrativa. Destaque-se,

ainda,  que  o  xadrez  não  é  uma  disciplina  isolada  mas  sim  uma  atividade

extracurricular que pode ser incluída em qualquer disciplina.

Por fim, ressaltamos a necessidade de se suprimir o art. 3º do projeto que autoriza

o Estado a firmar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas visando

ao  treinamento  de  pessoal  das  unidades  escolares  e  à  aquisição  do  material
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necessário. Informamos que tal atribuição já constitui uma atividade típica do Poder

Executivo, dispensando, assim, a autorização legislativa. Para tanto, apresentamos a

Emenda nº 2”.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  789/2011  com  as  Emenda  nºs  1  e  2,  a  seguir

apresentadas. 

Emenda nº 1

Suprima-se o art. 2º do projeto. 

Emenda nº 2

Suprima-se o art. 3º do projeto.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  Carlin

Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 880/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  tela,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

4.068/2009,  requerido  pelo  Deputado  Almir  Paraca,  “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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 1º/4/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática,

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Importa ressaltar inicialmente que a proposição tramitou nesta Casa na legislatura

anterior,  oportunidade  em  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  analisou



527
____________________________________________________________________________

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 visa a estabelecer punições para atos que discriminem

acadêmicos  matriculados  ou  profissionais  formados  em  curso  à  distância  ou

semipresencial em relação a acadêmicos ou profissionais vinculados ou oriundos de

curso  presencial.  Para  tanto,  atribui  às  Secretarias  de  Estado de Educação e  de

Defesa  Social  competência  para  receber  reclamações  referentes  a  atos  dessa

espécie, vincula aos seus ditames todas as pessoas que mantenham alguma relação

com  a  administração  pública  estadual  e  estabelece  penalidades  para  pessoas

jurídicas, órgãos e servidores públicos que desrespeitarem suas determinações.

Segundo o art. 80 da Lei Federal nº 9.394, de 1996, que dispõe sobre as diretrizes

e bases da educação nacional, a educação a distância pode ser aplicada a todos os

níveis  e  modalidades  de  ensino,  mas  só  pode  ser  oferecida  por  instituições

especificamente  credenciadas  pela  União,  a  quem  compete  regulamentar  os

requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de

educação  a  distância.  Esse  dispositivo  é  regulamentado  pelo  Decreto  Federal  nº

5.622, de 2005, que estabelece, entre outras normas, que a criação, a organização, a

oferta e o desenvolvimento de cursos e programas a distância deverão observar o

estabelecido na legislação em vigor,  para os respectivos níveis  e modalidades da

educação  nacional,  e  que  os  diplomas  e  certificados  de  cursos  e  programas  a

distância, expedidos por instituições credenciadas e registrados na forma da lei, terão

validade nacional.

A  proposição  é,  portanto,  coerente  com  a  legislação  federal  em  matéria  de

educação,  que  não  autoriza  discriminações  de  títulos  ou  graus  acadêmicos  em

função do caráter presencial ou não da atividade desempenhada junto a instituição de

ensino regularmente credenciada. Acrescente-se a isso que o art. 5º da Constituição

da República define a igualdade como direito fundamental, dispondo, ainda, que a lei

punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.

Poder-se-ia  argumentar,  inclusive,  que  a  vedação  que  o  projeto  pretende

estabelecer já decorre do princípio constitucional da igualdade, pelo que não inovaria



528
____________________________________________________________________________

o  ordenamento  jurídico.  Entendemos,  porém,  que  o  Poder  Legislativo  detém  a

prerrogativa de promover a especificação pretendida, isto é, de regular as exigências

de princípio constitucional em face de matéria determinada.

Parece-nos,  todavia,  que  a  proposição  apresenta  vícios  de  ordem  jurídica  que

devem ser corrigidos, sobretudo no que toca à amplitude de sua abrangência.

Com efeito, o Estado não tem competência para punir ‘toda e qualquer forma de

discriminação  (...  )  entre  formados  e  acadêmicos  matriculados  em  cursos  nas

modalidades  de  ensino  à  distância  ou  semipresencial  (...)’,  seja  porque  compete

privativamente à União legislar sobre direito do trabalho e condições para o exercício

de profissões e fiscalizar as relações de trabalho, conforme arts. 21, I e XXIV e 22,

XVI da Constituição da República, seja porque as pessoas de direito privado detêm

ampla discricionariedade na seleção de seus funcionários, por força da liberdade de

empresa assegurada pela mesma Constituição (arts. 5º, XVIII, e 170).

Por outro lado, a competência dos órgãos públicos para o recebimento de petições

ou  reclamações  e  sua  obrigação  de  encaminhar  às  instâncias  competentes

informações  sobre  ilegalidades  de  que  tomem  conhecimento  já  decorrem  da

legislação em vigor, especificamente do referido art. 5º da Magna Carta e do art. 6º da

Lei nº 7.347, de 1985.

Por  seu  turno,  a  instituição  de  sanções,  especialmente  de  multa,  para  ‘órgão

públicos,  estabelecimentos  comerciais  e  industriais  e  associações  civis  que

cometerem  infrações  a  esta  lei’  nos  parece  inadequada,  particularmente  por  não

indicar  a  destinação  dos  recursos,  que  não  teriam  então  qualquer  vinculação  à

promoção  dos  interesses  subjacentes  à  proposição.  A  revisão  judicial  do  ato

discriminatório  ou  a  responsabilização  civil  do  responsável  são  medidas  mais

apropriadas  para  assegurar  a  integridade  da  ordem  jurídica  em  casos  de

discriminação como os que o projeto pretende proibir. Trata-se, portanto, de questão

própria para ser resolvida em sede judicial, tendo em vista as circunstâncias do caso

concreto.

Finalmente, no que toca à responsabilização administrativa de servidor público por

ato  discriminatório  vedado  pela  proposição,  essa  já  decorreria  do  art.  216,  VI,

combinado com os arts.  245 e 246 da Lei  nº  869,  de  1952,  que dispõe sobre o

estatuto dos funcionários públicos civis do Estado de Minas Gerais.



529
____________________________________________________________________________

Ao projeto sob exame restará, portanto, explicitar a proibição de discriminação de

acadêmicos  matriculados  ou  profissionais  formados  em  curso  à  distância  ou

semipresencial em relação a acadêmicos ou profissionais vinculados ou oriundos de

curso presencial, para fins de cumprimento de requisitos para o acesso a cargo ou

emprego público no âmbito da administração estadual. Apresentamos, então, ao final

deste parecer,  o Substitutivo nº 1, para formalizar essas alterações na proposição

analisada.

Segundo  os  princípios  da  técnica  legislativa,  expressos  no  art.  3º  da  Lei

Complementar  nº  78,  de  2004,  que  ‘dispõe sobre  a  elaboração,  a  alteração  e  a

consolidação das leis  do Estado’,  a norma proposta deveria ser incorporada a lei

considerada  básica  na  matéria.  Ocorre,  entretanto,  que  esta  lei  não  existe.  A

legislação estadual sobre concursos públicos e requisitos à investidura em cargos ou

empregos públicos encontra-se atualmente em diplomas esparsos. (...)”

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 880/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a validade de diploma e certificado de curso ou programa a distância

para efeito de provimento de cargo, função ou emprego público no Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Para efeito de provimento de cargo, função ou emprego público no âmbito

da administração pública do Estado de Minas Gerais, o diploma e o certificado de

curso ou programa a distância, expedidos por instituição credenciada e registrados na

forma da lei,  têm a mesma validade daqueles decorrentes de curso ou programa

presencial.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  Carlin

Moura.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 5/5/2011, a seguinte comunicação:



530
____________________________________________________________________________

Do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  notificando  o  falecimento  da  Sra.  Nair  Lemes

Massari, ocorrido em 28/4/2011, em Inconfidentes. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

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

Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Hospital Regional Dom Bosco e com os sócios Diretores do

Instituto Uberabense de Cardiologia Invasiva pela implantação da unidade desse Instituto

em Araxá (Requerimento nº 331/2011, do Deputado Bosco);

de congratulações com o portal de entretenimento e notícias VcNaNet, de Caeté, pelos

cinco  anos  de  sua  criação  (Requerimento  nº  397/2011,  do  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes);

de congratulações com o Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado,

pelo  reconhecimento  do  Banco  Mundial  ao  Programa  Fica  Vivo!  por  sua  eficácia  na

redução dos índices de criminalidade (Requerimento nº 418/2011, do Deputado Duarte

Bechir);

de pesar  pelo  falecimento  da Sra.  Maria  das  Graças  dos  Anjos  Guimarães  Pereira,

ocorrido em 6/4/2011 (Requerimento nº 424/2011, da Comissão de Direitos Humanos);

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  (Requerimento  nº  439/2011,  do Deputado

Neilando Pimenta);

de congratulações com a Santa Casa de Misericórdia de Passos pela posse da Diretoria

do Conselho Superior da Irmandade para o biênio 2011-2013 (Requerimento nº 462/2011,

do Deputado Cássio Soares);

de aplauso à OAB-MG pela indicação dos Srs. Bruno Burgarelli  Albergaria Kneipp e

Marcelo  Rodrigo  Barbosa  para  Presidente  e  Vice-Presidente,  respectivamente,  da

Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  dessa  entidade  (Requerimento  nº  537/2011,  da

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte);

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 (Requerimento nº 538/2011, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/5/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº  540/2011;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  encerramento  da  discussão;

votação  do  Substitutivo  nº  1;  aprovação;  verificação  de  votação;  inexistência  de

quórum para votação; anulação da votação - Questões de ordem; chamada para a

recomposição de quórum; existência de número regimental para a continuação dos

trabalhos - Questões de ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 541/2011; encerramento da discussão - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 667/2011; encerramento da discussão - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antônio  Genaro  -  Antônio Júlio  -  Arlen

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

- Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - 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 - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider

Moreira -  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 - Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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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 Neider Moreira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  540/2011,  do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta

o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão  de  Justiça.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Deputado José Henrique, Presidente, e Deputado

Neider Moreira, que secretaria os nossos trabalhos de hoje; Deputados e Deputadas;

companheiros da imprensa; telespectadores da TV Assembleia; a todos e a todas,

bom dia. Solicitei a discussão do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Itueta o imóvel que especifica. Na mensagem encaminhada a esta

Casa,  o  Exmo.  Governador  Antonio  Anastasia  explicou  que o  imóvel  em  questão

passou a integrar o patrimônio do Estado a título de doação municipal. A doação do

Estado ao Município visa a suprir a demanda da rede municipal de ensino na busca
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de melhoria da prestação do serviço relacionado à educação, atendendo ao interesse

público.  Portanto,  doa-se  o  terreno  ao  Município  buscando  suprir  a  demanda  de

escola, atendendo a essa necessidade da rede municipal de ensino. Essa é a razão

fundamental do projeto. O imóvel tem uma área de 2.000m2 num lugar denominado

Córrego  do  Chapéu,  no  Município  de  Itueta.  O  nosso  Deputado  José  Henrique

conhece bem Itueta, Município do Vale do Rio Doce, que teve de se deslocar das

margens do rio para a construção da Usina de Aimorés. Também estive na região e

na  cidade  de  Itueta,  ocasião  em  que,  com  o  Delegado  do  Ministério  do

Desenvolvimento  Agrário,  constituímos  lá  um  território.  E  ali  funciona  um  dos

territórios desse Ministério em que se aplicam políticas públicas em maior quantidade;

são  regiões  escolhidas,  às  vezes  por  identidade  com  a  questão  ambiental,  a

agricultura familiar ou o sistema educacional. Então, cria-se a identidade e, a partir

daí, os territórios, que são denominados Territórios Rurais ou Territórios da Cidadania.

É um bom programa do governo federal, que, em Minas, faz parceria com o governo

do Estado. À época, o Governador Anastasia nos ajudou muito nessa parceria do

Ministério com o governo do Estado para constituirmos os territórios. Apresentei um

projeto de lei para discussão, em que inserimos no governo do Estado a obrigação da

constituição desses territórios. Portanto, é uma política territorial bastante importante. 

Ao tomar conhecimento da doação desse imóvel ao Município de Itueta, procurei

saber a situação do Município referente à compensação de ICMS, porque também foi

feita, durante o ano passado, uma série de acordos com Municípios de Minas Gerais

para recebimento  de recursos para  obras.  Eram Municípios  que necessitavam de

compensação  da  perda  de  ICMS  no  ano  de  2009.  Em  2009,  houve  a  crise

internacional e, consequentemente, uma queda de arrecadação muito grande. Minas

Gerais, que é exportador de minério, sofreu um prejuízo maior. Aliás o PIB de Minas

ficou aquém do PIB brasileiro, exatamente pela exportação de minério. Neste ano em

que retomamos essa exportação, Minas Gerais passou a ter o PIB maior. Aliás, o

governo do Estado comemorou o “Pibão”, mas se esqueceu de dizer que, em 2009,

houve um “Pibinho” bem menor que a média do PIB nacional. Houve comemoração -

e  é  certo  que  o  governo  o  faça  -,  mas  é  comum  comemorar-se  um  dado  e  se

esquecer  de  outro.  Os  números,  às  vezes,  são  utilizados  para  uma  coisa  e
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esquecidos para outra. A matemática não é tão exata, ou seja, a matéria é exata, mas

não é usada com exatidão sempre. O “Pibão” de 2009 foi um “Pibinho” em Minas, e

com isso foi feito um acordo com o Município de Itueta, que aqui se encontra em tela.

Só que o governo cumpriu o acordo com alguns Municípios e com outros, não. Ontem

houve uma reunião na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, e vários

Prefeitos do PT, PMDB e PCdoB fizeram denúncias de que não receberam recursos,

dizendo  tratar-se  de  retaliação  política.  Não  receberam  porque  não  apoiaram  o

Governador Anastasia. Alguns falaram claramente dessa questão, como o Prefeito de

Ouro Preto e o de Janaúba. O de Itueta, não, porque apoiou o Governador Anastasia,

e lá o convênio foi  feito.  Mas aqueles que apoiaram candidatos que não eram os

mesmos do Prof. Anastasia não receberam. Estou falando isso porque os jornais de

hoje não deram nenhuma notícia acerca dessa reunião. Lá 30 Prefeitos apresentaram

temas importantes, mas a imprensa desconheceu. É o que o Deputado Sávio Souza

Cruz  sempre  denuncia:  a  censura  em  Minas  permanece.  Por  isso  o  Minas  sem

Censura existe: para que as pessoas saibam o que acontece em Minas Gerais, às

vezes sem o controle de Andrea Neves, que, até hoje, com mãos de ferro, controla as

questões da comunicação no Estado de Minas Gerais, apesar de ser proprietária de

rádio e de recursos públicos irem até a rádio dela. Comunico aos Deputados que

estaremos, com o Bloco Minas sem Censura - o Deputado Antônio Júlio, Líder da

Minoria,  já  conseguiu  agendar  -,  na  parte  da  manhã,  com  a  figura  máxima  do

Ministério Público Estadual, o Dr. Alceu, para denunciar a questão das rádios, dos

recursos públicos que foram para a rádio de Andrea Neves e agora também a rádio...

Quero apenas convidar os Deputados do Bloco Minas sem Censura para estarem

amanhã, com o Dr. Alceu, a quem levaremos essa preocupação.

Fiz  esse  parêntese  porque,  na  verdade,  nada  foi  publicado  sobre  as  questões

referentes aos Municípios que não receberam o convênio. O Prefeito de Itueta não

estava  presente,  mas  Prefeitos  de  outros  Municípios  estiveram  aqui  reclamando

muito. Quero ressaltar isso. Congratulo-me com o Prefeito e a Prefeitura de Itueta por

receberem esse convênio, porque outros Municípios não tiveram a sorte de recebê-lo

- segundo os Prefeitos - por pura retaliação. O Prefeito de Janaúba relatou que disse

ao governo que o apoiaria e recebeu R$1.300.000,00. O resultado foi favorável aos
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candidatos  da  oposição.  O  restante,  R$1.200.000,00,  não  recebeu.  Parece  que

ocorreu  como  antigamente,  época  em  que  se  doava  par  de  botinas,  época  do

coronelismo: era entregue uma botina antes, e a outra, somente depois da eleição.

Neste caso, o Prefeito de Janaúba não recebeu a botina posterior à eleição, porque o

resultado não foi favorável ao Governador.

O  Deputado  Carlin  Moura  (em  aparte)*  -  Ilustre  Deputado  Rogério  Correia,

primeiramente quero parabenizar V. Exa. pela sua preocupação municipalista e, de

forma especial,  pela sua preocupação com esse projeto de  doação de imóvel  ao

nosso caríssimo Município  de  Itueta,  importante  no  Vale  do  Rio  Doce,  no  qual  o

Deputado José Henrique faz um brilhante trabalho. Como V. Exa. pode perceber, a

doação do imóvel em questão se destina à construção de uma escola. É importante,

Deputado Rogério  Correia,  a doação de imóvel  para uma escola,  porque nos faz

compreender a importância da educação neste País e a importância de o Presidente

Lula, durante seus oito anos de governo, investir em educação. Ontem a Fundação

Getúlio Vargas divulgou um estudo importante que mostra que o Brasil chegou, em

2010,  ao menor índice de pobreza desde 1960.  Atingimos o patamar de 0,53,  de

acordo com o indicador chamado Gini.  É um indicador de pobreza que tem como

referência o número 1: quanto mais próximo desse número estiver o indicador, mais

pobre é o país. E o Brasil atingiu, em 2010, o indicador de 0,53, que é o menor índice

desde a década de 60. E isso ocorre em função dos investimento sociais do governo

federal  nos nossos Municípios  e,  de  forma especial,  na educação.  O imóvel  será

doado para a construção de uma escola, e o governo federal está muito preocupado

com investimento em educação.  É interessante, Sr.  Presidente, Deputado Rogério

Correia,  nosso Líder,  lembrar  que  esse  estudo,  publicado  pela  Fundação  Getúlio

Vargas ontem, mostrou que os anos de estudo cresceram 55,59 para os 20% mais

pobres  do  País.  Aumentamos  em  55,59% os  anos  de  estudo  da  população  que

compõe os 20% mais pobres do País. Houve avanço da renda na ordem de 49,52%,

Deputado Rogério Correia. Isso, entre os 20% mais pobres. Ou seja, aumentamos a

escolaridade em 55,9% e a renda, em 49,52%. Agora, na outra ponta da pirâmide

social,  entre  os  20%  mais  ricos,  a  escolaridade  também  cresceu,  apesar  de  o

patamar ter sido menor, 8,2%, e houve o aumento de 8,88% da renda. Isso mostra,
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Deputado Rogério Correia, que esse é o maior legado que o Presidente deixou para

todo o povo brasileiro, para todos os 853 Municípios de Minas Gerais, para Itueta,

para  Belo  Horizonte,  etc.  A distribuição  de  renda,  a  diminuição  da  pobreza  e  o

investimento na educação são o maior patrimônio já alcançado na história deste país.

Isso é incontestável. O maior investimento que um governante pode fazer para uma

nação, para o seu povo, é diminuir a pobreza e oferecer educação.

Sr.  Presidente,  sabemos  que,  nos  Municípios,  os  Prefeitos  vivem  grandes

dificuldades. Não é fácil governar Municípios. Sabemos que todas as demandas de

escola,  transporte,  saúde  e  segurança  pública  acontecem  lá.  Tudo  depende  do

Prefeito ou da Prefeita. Por isso, sem dúvida, é importante governar com parcerias. O

Presidente  Lula,  durante  os  oito  anos em que esteve à frente da  Presidência  da

República,  firmou  parcerias  para  ajudar  o  Município  de  Itueta,  por  exemplo,  a

construir a escola. Agora, não basta construí-la, não basta doar o terreno, como V.

Exa.  está  discutindo,  Deputado  -  e  vamos  votar  favoravelmente  à  doação  desse

terreno  para  Itueta,  Presidente,  José  Henrique  -:  é  importante  haver  professores

qualificados.  É  importante  que  o  professor  receba  o  piso  salarial  nacional,  cuja

constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, à tarde,

será realizada uma assembleia dos professores convocada pelo Sind-UTE, para que

possamos garantir  que o professor seja bem remunerado, concursado e receba o

piso salarial.

É importante também que, na escola de Itueta, que será construída nesse terreno

cuja doação será aprovada por esta Assembleia, haja programas sociais de redução

da pobreza e de amparo a crianças e adolescentes. Deputado Rogério Correia, essa

doação do  terreno para  o  Município  de  Itueta  vem  num momento  importante,  no

momento em que o Brasil vira referência para o mundo, por ter alcançado a maior

diminuição da pobreza dos últimos 50 anos. Mérito e trabalho efetivo do Presidente

Lula, ao qual a Presidenta Dilma está dando sequência. Mais que obras faraônicas,

mais que algumas linhas Verdes - e vale mais que 1 milhão de Linhas verdes -, o

mais importante é conseguir  diminuir  a pobreza no País com o maior recorde dos

últimos  50  anos  e  aumentar  a  escolaridade  dos  mais  pobres  em  55%.  Quando

aumentamos  o  padrão  de  escolaridade  das  famílias  mais  carentes,  também
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aumentamos o padrão de renda. Ocorreu um aumento de 44% do padrão de renda

das famílias mais pobres. V. Exa. está de parabéns. Somos favoráveis à aprovação

da doação do terreno para o Município de Itueta para construção de uma escola, a

fim  de  que  continuemos  no  rumo  que  o  Brasil  está  seguindo,  administrando  a

pobreza,  valorizando  os  mais  necessitados  e  excluídos.  Essa  é  a  grande  marca

deixada pelo Presidente Lula para todos nós e que a Presidenta Dilma está dando

continuidade.

O Deputado Rogério Correia* - Muito bem, Deputado Carlin Moura. Deputado Célio

Moreira, vou conceder-lhe aparte, claro. Antes, apenas quero parabenizar o Deputado

Carlin Moura por sua intervenção. Já estava convencido de votar favoravelmente à

doação do imóvel para construção da escola, por vários motivos. Um deles é que o

Deputado José Henrique, muito votado naquela região, falou sobre a importância da

construção dessa escola, mas a defesa que V. Exa. fez da questão educacional no

Brasil indica que o PCdoB, junto com os partidos que se aliam à Presidenta Dilma,

têm sua razão de existência no social, pois visam à diminuição da pobreza e à divisão

de renda. Dessa forma, conseguem chegar ao povão, não se esquecem do povão. O

povão precisa de divisão de renda. É preciso que o povo brasileiro seja atendido cada

vez  mais.  Além  disso,  a  Presidenta  Dilma  lançou  o  Pronatec.  Deputado  José

Henrique, deixo uma sugestão para realizarmos uma discussão sobre o Programa

Nacional de Acesso à Escola Técnica. É possível discutirmos isso para a região de

Itueta, agora que será construída mais uma escola na cidade, a fim de que os jovens

que vivem no entorno da usina possam formar-se no ensino técnico profissionalizante

sem sair de lá em busca de outros afazeres, reduzindo-se assim o êxodo rural. É uma

boa opção. Deveríamos fazer isso por toda a Minas Gerais, utilizando a parceria dos

governos federal  e estadual.  Solicito  apenas ao Prof.  Anastasia  que não mude o

nome  do  programa.  Como  é  denominado  Pronatec,  aqui,  poderia  chamar-se

Pronatec-MG. Não é preciso inventar outro nome para um programa que se valerá

dos mesmos recursos do governo federal. Isso atrapalhará os entendimentos feitos

com o governo federal, mas essa parceria precisa ser realizada.

Ressalto que o imóvel a ser doado, situado em Córrego do Chapéu, será utilizado

para  a  construção  de  uma  escola  estadual.  Aliás,  os  professores  das  escolas
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estaduais estarão aqui hoje, como bem lembrou o Deputado Carlin Moura, discutindo

o piso nacional de R$1.197,00 para uma professora cumprir a jornada de 40 horas, o

que é muito pouco, mas não é pago em Minas. O governo fez o truque do subsídio:

substituiu o piso pelo subsídio, o que retira vantagens como quinquênio e biênio. O

piso de R$1.197,00 agora é lei. Sobre ele deverão incidir quinquênios e biênios.

Quero apenas dizer que, como no local funcionava uma escola estadual, lá também

deverá ser aplicado o piso salarial nacional.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, Líder do

Bloco Minas Sem Censura, aproveito para cumprimentá-lo por esse pronunciamento

e por seu compromisso com os Municípios, por ser municipalista.

Participei,  ontem,  da  abertura  do  congresso  da  AMM  no  Expominas.  Foi  um

momento importante, pois em Minas Gerais e no Brasil os Municípios se afirmam. A

partir  do  governo  Lula,  observamos  que  há  uma  integração,  através  do  governo

federal, com os Municípios, por meio de projetos. Esse projeto que autoriza o Poder

Executivo a doar um terreno para a construção de uma escola em Itueta ajudará

verdadeiramente a sairmos da pobreza e da miséria. Deputado Rogério Correia, a

educação que V.  Exa.  preza  tanto  com seu apoio  ao Sind-UTE e  o  seu trabalho

combativo, é indiscutível. Gostaria de deixar registrado que os fatos acontecem nos

Municípios.

Hoje, vimos pela imprensa, que há no Brasil 16 milhões de pessoas na miséria. Em

Minas Gerais, há em torno de 900 mil pessoas. A Presidenta Dilma lançou uma força-

tarefa para  acabar  com a miséria.  Isso significa mais  escolas  e uma interlocução

maior com os Municípios, além dos Estados. É uma questão institucional.

Nosso voto é favorável ao projeto porque é a oportunidade, como disse o Deputado,

para a cidade receber uma escola. Além de ser importante que o Estado construa

escolas, é necessário que haja pessoal  qualificado para desempenhar as funções

pertinentes a esse trabalho, porque os Municípios não têm condições de fazer isso

sozinhos. Diante desse quadro, o que estamos vendo de compromisso do governo

federal  -  como o nosso Líder  Deputado Rogério Correia disse -  é a questão das

escolas técnicas. Há o compromisso de que todas as cidades com no mínimo 50 mil

habitantes terão escola técnica,  e isso está acontecendo.  Em Betim, Contagem e
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várias outras cidades, por exemplo, essas escolas já estão em construção, o que vai

garantir  que  os  jovens  tenham  uma  profissão,  sejam  inseridos  no  mercado  de

trabalho e depois façam curso superior. Mais de 700 mil jovens estão fazendo curso

superior  pelo  ProUni,  que  é  um projeto  do  Lula  e  agora  da  Dilma.  Entretanto,  o

número de brasileiros com curso superior é muito pequeno, pouco mais de 10%. Por

isso esse compromisso das escolas técnicas do governo federal é fundamental para

os Municípios. Ele acontece nos Municípios, numa parceria com os Municípios.

Quero  cumprimentar  V.  Exa.  e  dizer  que  o  nosso  voto  é  favorável.  Também

desejamos  que  aconteça  esse  investimento  maior  na  educação  e  no  combate  à

miséria, em apoio aos Municípios. Em relação aos projetos que garantem recursos

aos  Municípios,  temos  de  exigir  que  eles  sejam  republicanos,  isto  é,  todos  os

Municípios terão de receber o recurso e não só alguns. Obrigada, Deputado.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputada Maria Tereza Lara. Antes

de conceder aparte ao Deputado Célio Moreira, farei uma correção. Lá funcionava

uma escola do Estado e a doação é para o funcionamento de uma escola municipal.

O  importante  é  que  o  Prefeito  também  assuma  a  sua  parte  nas  questões

educacionais, por isso quero parabenizar o Prefeito que tem um prazo de cinco anos,

estabelecido pela Secretaria de Planejamento, para implementar esse compromisso.

É claro que o Fundeb também vai ajudar o Município, o que também foi uma vitória

do  setor  educacional  no  governo  do  Presidente  Lula.  Antigamente,  só  existia  o

Fundef, que era o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental,  mas, hoje,

isso se estendeu ao ensino básico, o que melhorou muito as condições do Município.

E agora o ensino  técnico também será beneficiado com o Programa Nacional  de

Acesso ao Ensino Técnico - Pronatec. Ao lado do ProUni, que é o programa para o

ensino superior, o setor educacional brasileiro teve uma melhoria bastante grande.

Exatamente  por  isso,  por  esses  investimentos  sociais,  os  dados  de  combate  à

miséria,  que  o  Deputado  Carlin  Moura  muito  oportunamente  mencionou,

demonstraram real melhoria nas condições de vida do povo brasileiro.

O  Deputado  Célio  Moreira  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Rogério

Correia.  Estou  atento  à  sua  fala.  Após  ter  chamado  sua  atenção,  V.  Exa.  fez  a

correção. Lá funcionou a escola estadual, e o governo do Estado está doando esse
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terreno para que o Município construa uma escola municipal. A nossa expectativa,

conforme  V.  Exa.  e  o  Deputado  Carlin  Moura  muito  bem  disseram  nas  suas

respectivas falas,  é sobre a participação do governo federal.  Esperamos que não

aconteça o que ontem foi aqui denunciado no Plenário, ou seja, que o governo federal

está  tirando Minas do investimento.  Aliás,  palestras  mundo afora,  na Europa,  por

exemplo, têm descartado Minas, totalmente. 

V. Exa., ontem, ao falar do ex-Governador Aécio, disse que ele foi Presidente da

Câmara, e agora está profetizando ser do Senado. V. Exa. sabe muito bem que o ex-

Governador  Aécio  destinou  recursos  para  ampliação,  construção  e  reforma  das

escolas. Por isso esperamos que o Prefeito de Itueta possa contar com a ajuda do

Estado -  com certeza, ele terá -,  para a construção, em parceria com o governo,

dessa escola no Córrego do Chapéu. Estamos na expectativa de que o Prefeito, no

prazo de cinco anos estabelecido pelo artigo, faça com que essa escola esteja em

pleno funcionamento.

Não  sei  se  o  telespectador  que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia  está

entendendo essa linguajar técnico, e V. Exa. discorreu para um lado, dizendo que a

escola  é  do  Estado,  mas,  na  verdade,  o  Estado  está  doando  esse  terreno  ao

Município  de Itueta.  Então,  faço essa observação,  Deputado Rogério  Correia.  Em

razão da urgência, queremos votar esse e outros projetos. Aliás, ontem V. Exa. pediu

à base que estivesse aqui para votar os projetos. Assim, peço a V. Exa. que nos ajude

a votar  os  projetos  que estão  em pauta,  o  mais  rápido  possível,  não ficando na

obstrução, que já ocorre há mais de duas, três semanas, o que impede a votação.

Assim, daremos mais agilidade ao processo legislativo. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia*  -  Obrigado,  Deputado Célio  Moreira.  Vamos,  com

certeza,  votar  os  projetos  que  estão  em  pauta.  Contudo,  não  podemos  votar  as

indicações  do  Governador,  que,  antes  da  votação,  já  nomeou  as  pessoas  para

trabalhar, desrespeitando a Casa legislativa. Os projetos que estão na pauta e têm

urgência serão votados, com toda certeza, mas é preciso discuti-los. Neste momento,

o povo mineiro começa a respirar ares de liberdade com a existência do Bloco Minas

sem Censura, e também é preciso que a TV Assembleia divulgue para o interior do

Estado e Belo Horizonte aquilo que de real acontece, e não apenas as ficções, que,
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às  vezes,  são  apresentadas  por  meio  de  um  forte  organismo  de  blindagem  do

governo e de censura, no Estado de Minas Gerais. A TV Assembleia é bem-vinda no

interior do Estado, e o Bloco Minas sem Censura contribui para isso. 

Já vou conceder um aparte ao Deputado Bosco, mas, rapidamente - e isso não

estava em pauta -, quero falar que li essa reportagem. Minas Gerais tem sido muito

agraciada pela Presidente Dilma e pelo Presidente Lula. Só neste ano, em Uberaba,

foram anunciados R$2.000.000.000,00 de investimentos da Petrobras para a cidade.

Agora foram anunciados mais R$4.000.000.000,00 para a BR-381, para a BR-040 e

para  o  Anel  Rodoviário.  São  R$7.000.000.000,00  para  Sete  Lagoas.  Então,  são

muitos investimentos, e não sei de onde veio esse documento, mas certamente o

Ministro Mantega irá responder com os bilhões investidos.  Ruim era na época do

FHC, que brigou com o Itamar e todo o dinheiro de Minas era tomado, pois o FHC o

jogava para o Fundo Monetário Internacional.

O Sr. Presidente - Hoje não existe acesso para Itueta pela BR-381, pois a ponte

está interrompida, mas peço ao Deputado que voltemos a discutir a doação do imóvel

ao Município de Itueta para construção de uma escola estadual.

O Deputado Rogério Correia* - Sobre a BR-381, aliás, o Deputado Adalclever Lopes

tem boas notícias do nosso bloco. Logo haverá a abertura do edital de licitação para a

duplicação  da  BR-381,  uma  boa  notícia.  O  nosso  bloco,  por  meio  do  Deputado

Adalclever  Lopes,  como  sempre,  tem  boas  notícias  para  anunciar  a  Minas.

Felizmente, não está aqui o FHC para retirar o dinheiro de Minas e mandar para o

Fundo Monetário Internacional. Às vezes, fico achando que os Deputados do PSDB

têm saudade daquele tempo. Com certeza, o povo brasileiro quer esquecer aquilo.

Deus me livre! Não gosto nem de falar no nome do FHC. Aliás, ele não gosta do

povão. 

O Deputado Bosco (em aparte) - Deputado Rogério Correia, gostaria de aparteá-lo,

primeiro para cumprimentar V. Exa. por essa preocupação constante, sobretudo com

a questão da educação. Eu, como membro e Presidente da Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia, gostaria de manifestar o nosso total e irrestrito apoio a esse

projeto que doa essa área do Estado ao Município de Itueta, onde será edificada mais

uma escola. Sabemos da importância da questão educacional não só para o Estado e
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para o País, mas para todo o mundo, porque entendemos, Deputado Rogério Correia,

que o equilíbrio  social  e  o desenvolvimento econômico passam, necessariamente,

pelos  caminhos  da  educação.  Esta  jamais  pode  ser  vista  como  despesa,  como

dispêndio  para  os  cofres  públicos.  Devemos  ver  e  ter  a  educação sempre  como

investimento, quer seja na área física, quer seja com investimentos aos profissionais. 

Ouvindo atentamente o aparte do Deputado Carlin Moura, também membro efetivo

da Comissão de Educação, destaco que ele fez uma referência importante no tocante

ao  avanço do Brasil  nos  índices  mundiais  de  educação  e  à  queda  do índice  de

pobreza. Essa medição foi feita pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos -

Pisa -, que demonstrou que, entre os 62 países avaliados, o Brasil foi um dos que

mais avançou em educação, sobretudo nos últimos 10 anos. É claro que ainda não

alcançamos os índices considerados satisfatórios em nível internacional, mas esse

avanço nos últimos anos mostra que o Brasil está no caminho certo. 

Como mineiro e Deputado Estadual  por  Minas Gerais,  ficamos muito felizes em

saber que o Brasil avançou em nível internacional e que Minas foi um dos Estados

que mais contribuiu para esse avanço. Minas avançou muito, sobretudo no ensino

médio. Aproveitamos a oportunidade para parabenizar toda a classe educadora de

Minas  Gerais  pela  contribuição para  o  avanço da educação e  pela  qualidade do

ensino que estamos experimentando agora no Estado e no Brasil.

Gostaria também, Deputado Rogério Correia, de ressaltar a nossa satisfação. Já

tive oportunidade de participar de dois encontros com a Presidenta Dilma Rousseff:

primeiro, em Uberaba,  onde V. Exa.  também esteve presente, e,  depois,  em Belo

Horizonte. Fiquei extremamente satisfeito em sentir o próprio interesse da Presidenta

em priorizar realmente a educação na condução do seu governo. Sabemos que a

educação superior é prioridade do governo federal. Há também o Pronatec, o ensino

técnico profissionalizante, que é um dos grandes gargalos, um enorme desafio a ser

enfrentado por todos os governantes. Entendemos que o mercado de trabalho e a

economia estão avançando, e a oferta de emprego está aumentando cada dia mais.

Mas é preciso prepararmos os nossos jovens para estarem à altura de ocupar essas

vagas.

Por  outro  lado,  temos  de  comemorar  os  avanços  de  Minas  com  relação  a
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investimentos  no  ensino  profissionalizante.  Aqui  o  Programa  de  Educação

Profissionalizante  -  PEP  -  está  obtendo  um  avanço  significativo  e  conta  com  a

parceria da Vale, que vai  investir mais de 100 milhões neste ano. Há ainda outro

projeto  interessante  -  tenho  certeza  de  que  V.  Exa.  está  acompanhando  o  seu

lançamento  pelo  governo  -:  é  o  projeto  Professor  da  Família,  a  exemplo  desse

programa federal  tão importante,  o Médico da Família,  que veio para ficar  e está

sendo um sucesso em nível nacional. Acredito muito que o programa Professor da

Família, lançado agora pelo governo de Minas, pela Secretária Ana Lúcia Gazzola,

também obterá sucesso e permitirá uma maior integração da escola com a família, e

vice-versa. Percebo que estamos no caminho certo com relação à educação, tanto

em Minas como no Brasil. Isso é muito importante.

Outro fator importante, Rogério Correia, já que haverá hoje uma audiência pública,

atendendo a requerimento de V. Exa... 

Como o projeto diz respeito à questão da educação e como o assunto que estamos

tratando é educação, acredito que estamos no foco do projeto.

Só  para  concluir,  Rogério  Correia,  já  que  haverá  hoje  essa  audiência

importantíssima para se discutir o piso salarial com os professores - repito -, em razão

de requerimento de autoria de V. Exa. - e estaremos presentes lá -, eu gostaria de

cumprimentar, com a sua permissão, o Sind-UTE. 

O Sind-UTE, principalmente na atual gestão, faz algo jamais visto neste Estado. Há

uma  interlocução,  uma  sintonia  perfeita  entre  o  Sind-UTE  e  a  Secretaria  da

Educação. Na educação, teremos o avanço de vários projetos importantes como a

eleição dos Diretores. Ontem mesmo, apresentamos, com a Comissão de Educação,

uma  proposta  das  Diretoras  das  escolas  públicas  da  Secretaria  de  Educação  e

notamos a sintonia, a sinergia,  entre esse importante segmento que representa a

educação e o Sind-UTE. Portanto parabenizo V. Exa. e registro a nossa satisfação

como  parlamentar,  como  membro  da  Comissão  de  Educação,  pelos  avanços

significativos nessa área, no Estado de Minas e no nosso país. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Bosco, bem lembrado. Hoje à

tarde,  haverá  reunião  da  Comissão de Administração Pública,  quando certamente

veremos essa sinergia do Sind-UTE com a Secretaria de Educação. Poderemos ver
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essa  sinergia  principalmente  na  discussão  sobre  o  piso  salarial.  Espero  que  os

Deputados  prestigiem a  reunião  para vermos  a  sinergia  entre  o  piso  salarial  e  o

governo do Estado. Espero que as Secretárias Renata Vilhena e Ana Lúcia Gazzola

estejam presentes,  porque,  ontem, na reunião dos Prefeitos,  ninguém do governo

apareceu. Foram convidadas as Secretárias Renata Vilhena e Ana Lúcia Gazzola.

Esperamos que essa sinergia com o Sind-UTE e com os professores esteja hoje bem

aguçada para que as pessoas saiam daqui satisfeitas com o piso. 

Presidente, permita-me abrir um parêntese. Hoje à tarde, virão professores de todo

o  Estado.  A reunião  está  marcada  no  plenarinho,  mas  acho  que  o  local  ficará

pequeno.  A  Presidência  poderia  verificar  a  possibilidade  de  alojar  melhor  os

professores, talvez no Plenário. V. Exa. poderia discutir isso com a Mesa por se tratar

de uma reunião muito importante, pois os professores precisam saber se optam pela

carreira antiga ou pelos subsídios. Concedo aparte ao Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte)* -  Deputado Rogério Correia, Líder do

Bloco Minas sem Censura, cumprimento-o pela importante defesa desse projeto que

V. Exa. faz hoje. Trata-se de um projeto que tem consonância com sua ação, com sua

militância na educação. É um importante projeto apresentado pelo governo de doação

desse terreno ao Município de Itueta. Com certeza, a luta que V. Exa. faz junto aos

trabalhadores, nesse projeto, reforça a importância de pautarmos o tema, como o

próprio  Deputado  Bosco  o  fez  anteriormente,  com  muita  competência,  que  é  a

relevância do investimento na educação. Antes, o Deputado Carlin Moura também

falou sobre os dados da Fundação Getúlio Vargas referentes aos investimentos do

governo do Presidente Lula comparado a outros governos, sobretudo o do Fernando

Henrique. Nota-se como a desigualdade em nosso país caiu exatamente por causa

de investimentos na área social e na educação.

Trago outra informação, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas. (-  Lê:)  “A

pobreza no Brasil caiu de forma mais intensa no governo Lula que no governo FHC.

Desde o começo do Plano Real, a pobreza caiu 31,9%, durante a era FHC, de 1995 a

2002, ao passo que em dois mandatos do governo Lula, de 2003 a 2010, houve uma

queda de mais de 50%”. Isso mostra a importância dos investimentos na área da

educação, na área social, enfim das ações conjuntas num projeto nacional que faça a
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diferença. Ao ver V. Exa. defender um projeto como esse, de doação de uma área

para se construir uma escola no Município de Itueta, percebemos a forma coerente

com  que conduz  o  nosso trabalho  no  Bloco  Minas  sem  Censura.  Como V.  Exa.

comentou,  é  uma  posição  coerente  e,  acredito,  até  moderada,  amena.  De  fato,

mostra a forma como o nosso Bloco está unido e tem um foco, um projeto, que busca

contribuir para que o governo de Minas faça uma boa administração. Tenho a certeza

de que todos  os  Deputados,  independentemente  de  onde vêm,  do  partido  a  que

pertencem, do bloco que representam e se são da Oposição ou da Situação, têm total

interesse em ver  o  nosso Estado  se  desenvolver.  Os  jornais  tentam  desvirtuar  a

situação  dizendo  que  há  divisão  e  descontentamento.  O  jornal  publicou  o  meu

discurso,  que dizia que não acredito que uma oposição taxativa traga resultados.

Disse isso exatamente porque essa não é a forma com que a nossa oposição tem

trabalhado hoje. A nossa oposição é propositiva e de diálogo.

Deputado, na semana passada, estive com o Governador em Monte Sião, na Feira

do Tricô, e com ele almocei. Estive presente e, em uma conversa com ele, afirmei que

o nosso mandato é de diálogo e que queremos contribuir. Estive em sete secretarias,

nesses três meses de mandato, para dialogar com Secretários e procurar conhecer a

ação do governo, a fim de cumprirmos, nesta Assembleia Legislativa, o nosso papel,

que é acompanhar as políticas públicas do governo do Estado e apontar o que está

errado. Muitas vezes, acredito que o olhar do governo sobre essa ação da Oposição

esteja errado. Por exemplo, no caso do Ipsemg, que ouvimos aqui,  se o governo

tivesse dado a atenção necessária à ação da Oposição e não a tivesse olhado como

taxativa, pois ela não o é, teria resolvido o problema já no início. 

O Deputado Rogério Correia* - E não teria passado o carão que passou. 

O  Deputado  Ulysses  Gomes  (em  aparte)*  -  Ontem  realizamos  um  importante

debate sobre repasse de ICMS a Municípios. Ficou demonstrado que ainda há um

descontentamento em relação à forma com que eles têm recebido esses recursos. A

ação  do  governo  federal,  implementada  pelo  nosso  Presidente  Lula  e  tendo

continuidade agora com a nossa Presidente Dilma, é diferente, pois tem sido feita de

forma republicana, com diálogo e transparência. Há um dado interessante, fornecido

pelo Siafi, nobre Deputado, com o resumo dos investimentos e repasses do governo
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federal  nos  mandatos  do  Presidente  Lula,  de  2003  a  2010.  O  primeiro  Estado

governado pelo PT, na sequência, ocupa o 7º lugar em transferência de recursos. O

Estado que mais recebeu recursos foi São Paulo, governado pelo PSDB. O 2º e o 3º

são governados pelo PMDB. Minas Gerais ficou em 4º lugar nesses oito anos do

governo Lula.

O Deputado Rogério Correia* - Percentualmente, Deputado?

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte)* - Não, em valores reais. O Estado que

mais  recebeu  e  que,  consequentemente,  baterá  o  recorde  também  em  nível

percentual,  de  acordo com o Siafi,  é  São Paulo.  O  4º  Estado que  mais  recebeu

recursos, investimentos e transferências do governo federal nos últimos oito anos é

Minas Gerais. Isso mostra exatamente a preocupação da nossa Presidente Dilma,

que,  obviamente,  esteve ao lado do Presidente Lula, aprendeu,  conhece e tem o

intuito de fazer com que o nosso país cresça e se desenvolva de forma igualitária.

Isso é o que esperamos do nosso Governador, com a sua competência e a sua forma

democrática  de  dialogar.  Tive  a  oportunidade  de  estar  por  várias  vezes  com  o

Governador e sou testemunha da forma com que governa. Esperamos que essa sua

forma de diálogo seja concretizada em ações e que compreenda a Oposição daqui,

que  trabalha  como  V.  Exa.,  que  hoje  debate  e  defende  esse  projeto  para  a

transferência desse terreno para Itueta. Estamos aqui exatamente para fazer isso, ou

seja, para exercer o diálogo com competência, com a ação propositiva e coerente da

nossa oposição do Minas Sem Censura.

Estou aqui hoje para parabenizar V. Exa., que tem liderado o Bloco. Como Vice-

Líder, é uma satisfação compô-lo, para contribuir com o governo do Estado e para

fazer com que Minas Gerais se desenvolva e cresça de forma igualitária. Por isso

fomos  eleitos,  e  é  por  isso  que o  povo acreditou  em  nosso  trabalho.  Não  tenho

dúvidas de que, a exemplo do governo federal, poderemos apresentar várias ações

que façam com que o nosso Estado se desenvolva e - quem sabe - façam com que o

governo do Estado e as relações da Assembleia Legislativa possam ser espelhadas

nessa forma de trabalhar. Vemos o contrário acontecer no Congresso Nacional, em

que a Oposição está perdida, sem rumo, sem projeto e dividida. Acredito que a forma

com  que V.  Exa.  tem  liderado  o  nosso  bloco,  sem  dúvida,  é  um  exemplo  a  ser
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seguido. Deixo aqui os meus parabéns e um abraço. Reafirmo o nosso compromisso

de continuar lutando pelos interesses de Minas Gerais. 

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Ulysses  Gomes.

Agilizaremos a votação. Concederei, rapidamente, aparte ao Deputado Elismar Prado

e ao Deputado Sávio Souza Cruz. Atenderemos também à solicitação do Deputado

Célio Moreira, para que, rapidamente, aprovemos o projeto. Aprovaremos o projeto,

pois  o  imóvel  tem  de  ser  realmente  doado  ao  Município  de  Itueta  e  assim

procederemos,  pois  o  projeto  é  importante.  Projetos  como  esse,  às  vezes,  não

agradam tanto às empreiteiras. Os jornais enaltecem muito os projetos que agradam

mais  às  empreiteiras,  como as grandes obras,  mas um projeto formiguinha como

esse da educação, que aumenta o número de vagas e a qualidade do ensino, às

vezes,  não  é  reconhecido.  Isso  só  ocorre  ao  longo  do  tempo,  porque,  com  o

desenvolvimento do sistema educacional,  o País também se desenvolve. É o que

está acontecendo no Brasil. O Deputado Bosco, que não é da base da Presidenta

Dilma,  veio  aqui  elogiá-la  de  forma  cabal,  trazendo  dados  sobre  educação.  Não

precisamos mais da defesa de ninguém do nosso bloco, porque o Deputado Bosco,

Presidente da Comissão de Educação, falou sobre os avanços que a educação teve

no Brasil.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, Deputado Rogério Correia, que

está  conduzindo  tão  bem  as  discussões  à  frente  do  Bloco  Minas  sem  Censura.

Parabenizo-o por isso. Reitero que o Bloco Minas sem Censura contribui muito para o

desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Aprovamos, é claro, a doação desse

imóvel para a construção da escola no Município de Itueta.

Falando sobre educação e sobre as transferências do governo federal, o governo

do Presidente Lula - continuando agora, com a Presidenta Dilma - contribuiu muito

para o desenvolvimento da educação em Minas, por meio de investimentos. São 12

novas escolas para o ensino técnico. Tomando a minha região como exemplo, foi

construída uma escola técnica em Ituiutaba. A escola agrotécnica de Uberlândia foi

transformada e integra o Instituto Federal de Ensino Tecnólogico - Ifet.

Deputado Rogério Correia, não podemos esquecer - como V. Exa. disse muito bem

- que o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1993, assinou um decreto que
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suspendeu todos os investimentos do governo federal, da União em escolas técnicas,

que, assim, acabaram no Brasil.

O Deputado Rogério Correia* - Isso foi feito por lei, porque havia uma lei proibindo o

governo  federal  de  investir  em  escolas  técnicas,  uma  lei  do  Fernando  Henrique

Cardoso.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Os  investimentos  e  a  expansão  da

educação  profissional  foram  retomados  em  2003,  depois  que  o  Presidente  Lula

revogou o decreto do FHC. Então, serão construídas mais de 200 escolas técnicas,

sendo 12 em Minas Gerais, além do Ifet, como falei anteriormente.

O Pronatec foi lançado pela Presidenta Dilma, que mostra que o seu governo tem

responsabilidade e compromisso com o Brasil,  com Minas Gerais.  Está investindo

muito sem nenhum tipo de preconceito e discriminação política com os Municípios.

Por exemplo, o meu Município, Uberlândia - cujo Prefeito sempre teve divergências

históricas com o PT -, é um dos mais beneficiados. Somente a região do Triângulo

Mineiro recebeu mais de R$1.600.000.000,00 em investimentos. Foi feita a expansão

da Universidade Federal  de Uberlândia para Monte Carmelo, Ituiutaba e Patos de

Minas.  Isso  foi  aprovado  pelo  Conselho  Universitário  da  Universidade Federal  de

Uberlândia.

O ProInfância é um programa destinado à construção de escolas de ensino infantil,

com o objetivo de resolver  esse déficit  tão grande de investimentos e de falta  de

vagas em creches e escolas de ensino infantil. Na região do Triângulo Mineiro, foram

aprovados recursos destinados à construção de mais de 20 escolas do ProInfância e

para  a  aquisição  de  mais  de  80  veículos  do  Caminhos  da  Escola,  ou  seja,  o

transporte gratuito dos alunos da zona rural de Minas Gerais. O nosso Estado está

sendo muito bem atendido pelo governo federal, que está investindo bastante na área

da educação. O projeto que autoriza o Poder Executivo a doar esse terreno para o

Município  de  Itueta  é  fundamental.  Isso  aconteceu  também  em Uberlândia,  onde

foram enfrentados problemas. Uma escola estadual - Escola do Parque São Jorge -

funcionava em um prédio de propriedade da Prefeitura. A escola estava caindo aos

pedaços, mas o governo do Estado não podia investir na reforma, porque o prédio era

do Município, que também não investia porque a escola era estadual. Havia um jogo
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de empurra. A solução é essa, ou seja, fazer a doação, para que o Município tenha

autonomia  e  possa fazer  investimentos.  Em  Uberlândia,  foi  feita  uma cessão  em

regime de comodato do Município para o Estado. Agora, a escola passou por uma

pequena reforma,  e a  qualidade do ensino está  melhorando.  Parabenizo  V.  Exa.,

Deputado Rogério  Correia,  por  seu pronunciamento.  O PT e o  Bloco Minas sem

Censura contribuem muito no desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.

Falando em educação, sem dúvida muito foi feito pelo Presidente Lula e, com o

nosso  apoio,  será  feito  ainda  mais  pela  Presidenta  Dilma.  Minas  Gerais  está

recebendo muitos recursos. Há muitas críticas ao pacto federativo, então, temos que

discuti-lo, sim, em relação à concentração de recursos. No Estado, 75% de todo o

ICMS  é  retido  pelo  governo  do  Estado  e  apenas  25% é  repartido  entre  os  853

Municípios. Precisamos discutir isso. Nunca houve tantas transferências federais para

os Municípios e para os Estados como no governo do Presidente Lula e, agora, no

governo  da  Presidenta  Dilma;  aumentaram  pelo  menos  13%.  Precisamos,  sim,

enaltecer as conquistas. Aquilo que tem a ser feito é muito maior do que o que já foi

feito,  mas  não  podemos  esquecer  as  nossas  conquistas  e  o  trabalho  que  vimos

fazendo  em  Minas  Gerais.  Parabéns  ao Líder  Rogério  Correia.  Vamos  aprovar  o

projeto. 

O Deputado Rogério Correia*  -  Agradeço ao Deputado Elismar Prado.  Concedo

aparte ao Deputado Sávio Souza Cruz,  que sugeriu o nome do Bloco Minas sem

Censura. É um prazer ouvi-lo. 

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Cumprimento o Deputado Rogério

Correia, que vem conduzindo com tanta experiência e espírito público o nosso Bloco

Minas  sem  Censura.  O  encaminhamento  feito  pelo  Deputado  favoravelmente  à

aprovação do projeto demonstra, por si mesmo, o caráter afirmativo da ação do Bloco

Minas sem Censura, que não apresenta nenhum pejo em apoiar aqueles projetos,

independentemente da origem, que reconhece serem importantes para o Estado de

Minas Gerais. Mas também não há nenhum constrangimento e nenhum temor de se

opor com o vigor que a medida exigir contra o que for contrário ao interesse público e

o que for danoso aos interesses dos mineiros. Portanto, da mesma forma que nos

opusemos à doação de um imóvel público para um amigo do ex-Governador construir
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o Fasano, colocamo-nos favoravelmente à doação de um imóvel público feita por lei -

a doação precisa de lei - a um Município que precisa do imóvel para construir uma

unidade escolar. 

O Deputado Rogério Correia *- Para o bem público. 

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Assim também temos certeza de que

não teremos nenhuma dificuldade em apoiar um projeto que tramita na Casa, aliás,

de autoria do Deputado Gustavo Corrêa, absolutamente leal ao governo, embora não

reconhecido pelo governo em se tratando de valor e dedicação aos seus interesses.

O projeto propõe que as bebidas alcoólicas venham com a inscrição “Se beber, não

dirija” e tramita na Casa. Portanto, tenho certeza, merecerá o apoio entusiástico de

toda a sociedade mineira, particularmente, do Bloco Minas sem Censura. Mais uma

vez,  parabenizo  o  Deputado  Rogério  Correia  pelo  pronunciamento  e  pela  forma

competente e dedicada com que conduz os nossos trabalhos no Bloco Minas sem

Censura. 

O Deputado Rogério Correia* - Muito bem lembrado, Deputado Sávio Souza Cruz.

Essa é uma doação de imóvel que precisa da aprovação desta Casa. O Governador

está  de  parabéns.  Faremos  a  doação  do  imóvel.  Mas,  felizmente,  os  Deputados

Antônio  Júlio  e  Sávio  Souza  Cruz  perceberam  que  a  outra  doação,  feita  por

intermédio do aluguel de R$15.000,00 ao Sr. Fasano, para construir um hotel de luxo

de 12 andares na Praça da Liberdade - local ocupado pelos sem-casa - não poderia

acontecer.  O Bloco Minas  sem Censura  agiu  para  que o  Tribunal  de Contas  e  o

Ministério Público evitassem a negociata. São bons exemplos de forma diferenciada. 

Em relação à inscrição “Se beber, não dirija”, o nosso bloco é favorável ao projeto

do  Deputado  Gustavo  Corrêa.  Ontem,  na  Comissão  de Transporte,  foi  aprovada,

embora  o  bloco  do  governo  não  quisesse  fazê-lo  -  mas  achamos  importante  -

audiência  pública  para  avaliação  da  lei  seca  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Foi

aprovada por dois votos a dois, e o Deputado Adalclever Lopes, o Presidente, deu o

voto de minerva favorável à audiência pública. Então, realizaremos uma audiência

pública, Deputado Marques Abreu - V. Exa. que é desportista -, para fazermos um

balanço da Lei Seca em Minas Gerais e analisarmos como o governo está atuando

nessa questão. Vamos envolver as crianças, os jovens, as escolas, inclusive a de
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Itueta, para que essa lei, em Minas Gerais, seja realmente respeitada e diminua o

número  de  acidentes,  como  aconteceu  no  último  feriado.  Segundo  a  Polícia

Rodoviária, isso aconteceu porque o álcool estava sendo menos utilizado em virtude

da  Lei  Seca.  No  Rio  de  Janeiro,  as  ações  da  polícia  estão  sendo  exemplares.

Precisamos copiá-las. Isso foi aprovado ontem, e queria lembrá-lo.

Por fim, Sr. Presidente, queria ressaltar, mais uma vez, a importância desse projeto

singelo que faz a doação de um imóvel onde já funcionou uma escola estadual para,

agora,  funcionar  uma  escola  municipal.  É  um  projeto  simples,  Deputado  Adelmo

Carneiro Leão, mas que tem grandiosidade: o reconhecimento da educação como

centro de nossas atuações. Portanto, o Prefeito de Itueta está de parabéns. Não o

conheço nem sei a que partido pertence, mas o fato de ele querer fazer com que o

terreno  de  uma  escola  estadual  que  já  não  funciona  seja  útil  para  uma  escola

municipal mostra a sua preocupação com a questão educacional em seu Município.

Parabenizo também o Governador Anastasia por remeter-nos esse projeto. O nosso

Bloco Minas sem Censura apoiará todos os projetos de iniciativa do governo que

beneficiem o Estado. Essa é a lógica do nosso trabalho. Sr. Presidente, agradecemos

a paciência de todos e os apartes dos Deputados. Reiteramos o convite para que

todos os Deputados assistam hoje ao grande debate que faremos nesta Casa sobre

educação,  tratando  da  implantação  do  piso  salarial  nacional  em  Minas  Gerais.

Pedimos ao Governador Antonio Anastasia que, assim como remeteu esse projeto a

favor  da educação,  dê prioridade agora  à questão salarial  dos professores e das

professoras públicas. Um piso salarial de R$1.197,00, menos de R$1.200,00, é mais

que merecido por nossas mestras e professoras que trabalham com tanta paixão e

educam, muitas vezes, com tantas dificuldades. Precisamos valorizá-las e também o

sistema  educacional  em  Minas  Gerais.  Esperamos  que  o  Governador  consiga

estabelecer esse piso, nem que tenha que fazer cortes em outras áreas, como no

caso  dos  hotéis  de  luxo,  que  não  consideramos  necessários.  Vamos  colocar

prioridade real  no sistema educacional  em Minas Gerais.  Tenho certeza de que o

Prof. Anastasia, assim como o Presidente Lula, que é reconhecido internacionalmente

pelas ações de combate à miséria e de melhoria do sistema educacional, priorizará a

educação  e  será  reconhecido  como  um  governo  que  prioriza  também  o  sistema
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educacional  mineiro.  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.  Estamos  aqui  para  votar

favoravelmente ao projeto.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Vanderlei Miranda - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 19 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questões de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Presidente, eu gostaria de solicitar recomposição de

quórum.

O Sr.  Presidente -  É regimental.  A Presidência vai  proceder  à recomposição de

quórum. 

O Deputado Vanderlei Miranda - Presidente, mas acho que deve ser apresentado o

resultado da votação.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que o resultado já foi anunciado. Votaram

apenas  19  Deputados.  A  Presidência  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  30  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para votação, mas há para a continuação dos trabalhos.

Questões de Ordem

O  Deputado  Rômulo  Viegas  -  Sr.  Presidente,  queria  apenas  informar  que  o

Deputado João Leite não está presente porque a sogra dele faleceu.
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O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, como há vários Deputados no Plenário,

solicito que V. Exa. faça a recomposição de quórum para fazermos outra votação. Se

não houver quórum, encerraremos a reunião. Acho que seria prudente nova votação.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  10  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 541/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 667/2011, do Governador do Estado,

que altera 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 Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão.

Encerramento

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e persistindo a falta de

quórum para votação, a Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e

os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/4/2011

Às 11h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,
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Tiago Ulisses, Antônio Carlos Arantes e João Vítor Xavier (substituindo o Deputado

Carlos  Henrique,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,

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

Tiago  Ulisses,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. 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

326/2011 com a Emenda nº 1; e 367/2011. 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,  os  seguintes  requerimentos  dos  Deputados

Fabiano Tolentino em que solicita seja realizada reunião com convidados para discutir

os diferentes tipos de energia alternativa, o seu funcionamento e qual a grande luta

para existirem as energias alternativas como o etanol, o biodiesel, a energia solar e a

energia eólica; e Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública no Centro de Convenções de Mariana para discutir com representantes do

governo  do  Estado,  da  Companhia  Vale  do  Rio  Doce,  dos  movimentos  sociais,

autoridades políticas e com a população desse Município a não reativação da Mina

Del Rey. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Tiago Ulisses,

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  os

investimentos da Cemig para a área de eficiência energética, em especial na área de

redes inteligentes (Smart Grid) e conhecer os convênios realizados entre a Cemig e a

Fapemig. O Presidente solicita à assessoria que envie ofício ao Diretor de Rádio e

Televisão desta Casa para que esclareça os critérios usados para a montagem da

grade de cobertura realizada por esse setor nas reuniões de 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 maio de 2011.
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Sávio Souza Cruz, Presidente - Carlos Henrique - Tiago Ulisses.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/4/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Doutor Viana, Romel Anízio,  Rômulo Viegas e Antônio

Lerin, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados

José Henrique, Sebastião Costa, Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Henrique e Inácio Franco.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara

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

Lerin, 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  alterações  previstas  para  o  Código  Florestal

Brasileiro relacionadas com o setor produtivo mineiro, e a discutir e votar proposições

da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os Srs. Paulo Piau, Deputado Federal, Sub-relator da Comissão Especial de Reforma

do Código Florestal; Bernardo Santana de Vasconcellos, Deputado Federal; Marcos

Montes,  Deputado Federal;  Luiz  Carlos  Silva  de  Moraes,  Procurador  da Fazenda

Nacional; Carlos Melles, Deputado Federal, Secretário de Estado de Transportes e

Obras Públicas - Setop -; Paulo Romano, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado

de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -,  representando  o  Secretário

Elmiro  Nascimento;  Ilmar  Bastos,  Assessor  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  representando  o  Secretário  Adriano

Magalhães  Chaves;  Nelson  Guedes,  Fiscal  Federal  do  Ministério  da  Agricultura,

Pecuária e Abastecimento; Alysson Paulinelli, ex-Ministro de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento; José Carlos Carvalho, ex-Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável; Vilson Luís da Silva, Presidente da Fetaemg; Ronaldo

Scucato,  Presidente  da  Ocemg;  Marcos  Abreu  e  Silva,  Diretor  da  Faemg,

representando o Presidente Roberto Simões; Apolo Heringer Lisboa, idealizador do

Projeto Manuelzão; e Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da Amda, que

são convidados a tomar  assento à mesa.  O Presidente,  Deputado Antônio Carlos
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Arantes, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações

iniciais. Logo após, concede a palavra aos demais Deputados presentes e, a seguir,

passa a palavra aos convidados,  para que façam suas exposições. A Presidência

prorroga, de ofício, a reunião por mais duas horas, para que sejam concluídos os

trabalhos. 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.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino - Rogério Correia. 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/4/2011

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Duilio de Castro e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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

apreciar 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  369/2011

(Deputada Liza Prado); 425/2011 (Deputado Duilio de Castro); 724/2011 (Deputado

Délio Malheiros) e 812/2011 (Deputado Carlos Henrique). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 444/2011 na forma do

Substitutivo  nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça (relator:  Deputado Délio

Malheiros).  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
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262 e 366/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado em que solicita

seja  encaminhado  ao  Ministério  Público  pedido  de  providências  para  as

irregularidades  denunciadas  na  reunião  da  Comissão  realizada  em  19/4/2011,  do

Empreendimento  da  MRV  denominada  "Fontana  de  Roma",  em  Contagem;  dos

Deputados  Délio  Malheiros  (3)  em  que  solicita  sejam  realizadas  reuniões  de

audiência  pública  para  discutir  a  regulamentação  do  Código  do  Contribuinte  do

Estado de Minas  Gerais,  instituído  pela  Lei  nº  13.515,  de  2000,  e  a  criação dos

serviços de defesa e proteção ao Contribuinte - Decon - no Município de Contagem,

para discutir as supostas irregularidades na instalação dos radares fixos e móveis; e

em que seja realizada visita à sede do Conselho Regional  de Medicina de Minas

Gerais - CRM-MG -, para debater junto à diretoria o projeto de resolução plenária,

ainda  em  fase  de  redação,  que  estabelecerá  entre  outros  temas  um  piso

remuneratório para as consultas médicas realizadas pelos profissionais em caso de

atendimento através de convênio médico; Fred Costa em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para  discutir  a  campanha "Banda larga  é um direito

seu".  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Duilio de Castro.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/4/2011

Às  14h36min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Celinho do Sinttrocel  e Anselmo José Domingos,  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
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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,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  na  data  mencionada  entre

parênteses: ofício do Sr.  Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado

(26/4/2011). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 535/2011, no 1º

turno, cuja relatoria avocou para si. 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 387, 397, 413, 416, 417, 433, 434 e 435. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Paulo Guedes em que solicita seja realizada reunião

de  audiência  pública  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  552/2011  e  o  Projeto  de

Resolução nº 279/2011, que tramitam nesta Casa, e a Lei Estadual nº 19.445, de

2011; Alencar da Silveira Jr. em que solicita seja encaminhado ao Chefe do Detran-

MG  pedido  de  informações  sobre  o  valor  arrecadado  pelo  Estado  a  partir  das

vigências  dos  Decretos  nºs  43.824,  de  2004,  e  44.806,  de  2008,  e  o  valor  total

arrecadado  por  ano  a  partir  de  2004,  através  da  venda  por  leilão  de  veículos

apreendidos ou depositados  em pátios  terceirizados;  a composição da divisão da

arrecadação desses valores por ano, a partir do ano de 2004, levando-se em conta a

sistemática  adotada  originalmente  pelo  Decreto  nº  43.824,  de  2004,  e  pela

sistemática  adotada  pelo  Decreto  nº  44.806,  de  2008;  a  projeção  da  divisão  da

arrecadação  desses  valores  a  partir  do  Decreto  nº  44.806,  de  2008,  caso  fosse

aplicado o critério adotado originalmente pelo Decreto nº 43.824, de 2004; e a relação

das normas internas do Detran-MG que regulamentam a matéria, especialmente os

Decretos  nºs  43.824,  de 2004,  e  44.806,  de 2008;  Adalclever  Lopes,  Luiz Carlos

Miranda e Celinho do Sinttrocel em que solicitam seja encaminhado à Comissão de

Viação e Transportes da Câmara dos Deputados pedido de providências para que

convoquem os Diretores da Anac para prestarem esclarecimentos sobre o Aeroporto

da Usiminas; Antônio Júlio em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para apurar os motivos pelos quais novas linhas de transporte coletivo intermunicipal
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não foram autorizadas a realizarem o embarque e desembarque de passageiros no

terminal rodoviário de Pará de Minas; Délio Malheiros, emendado pelos Deputados

Celinho do Sinttrocel e Anselmo José Domingos, em que solicita seja realizada visita

com convidados que mencionam à BR-381, no KM 455, na saída para Vitória, com o

objetivo  de  averiguar  as  reais  condições  da  Ponte  Borges,  interditada  na  última

quarta-feira, bem como de verificar as medidas adotadas para garantir a segurança

no trânsito de veículos e pedestres e as condições do desvio do tráfego do local;

Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado de

Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências

para que estudem a viabilidade do asfaltamento dos trechos sem pavimentação da

Rodovia  MG-290;  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Superintendente do DNIT-MG pedido de informações sobre os motivos que levaram à

cessão da Ponte dos Borges, sobre o Rio das Velhas, no Km 454 da BR-381, no

Município  de  Sabará;  sobre  as  providências  que  serão  tomadas;  e  sobre  a

possibilidade de o projeto de reconstrução da ponte ser contemplado no processo de

duplicação da BR-381; e seja realizada reunião de audiência pública para debater as

causas  e  consequências  da  cessão  da  Ponte  dos  Borges,  ocorrida  20/4/2011.  É

declarado prejudicado o requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita

seja realizada audiência pública para debater a situação em que se encontra a BR-

381,  com  base  nos  termos  do  inciso  I  do  art.  284,  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, 3 de maio de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Célio Moreira - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/4/2011

Às 9h34min, 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  Rogério
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Correia.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Carlos  Mosconi,

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

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

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

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

recebimento da seguinte correspondência: ofício recebido em 20/4/2011, na reunião

conjunta desta Comissão com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,

do Sr. Júlio César Moraes Gontijo, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais,

Assalariados  e  Agricultores  Familiares  de  Carmo  do  Paranaíba,  em  que  solicita

informações  sobre  se  houve  algum  caso  comprovado,  no  Estado,  de  doença  ou

falecimento em virtude de contaminação pelo queijo artesanal mineiro, uma vez que,

devido à lei sanitária vigente, o queijo tem sido apreendido e descartado, causando

prejuízo aos agricultores produtores; e cartão do Sr. Antônio Carlos de Barros Martins,

Presidente da Fhemig, encaminhando o relatório de gestão da instituição referente ao

ano de 2010.  O Presidente acusa o recebimento  das seguintes  proposições,  das

quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs

319, 442 e 665/2011, em turno único (Deputado Neider Moreira); 381 e 656/2011, em

turno único (Deputado Doutor Wilson Batista);  350 e 633/2011, em turno único,  e

159/2011,  em 1º turno (Deputado Hely Tarqüínio);  316,  357 e 582/2011,  em turno

único, e 98/2011, em 1º turno (Deputado Adelmo Carneiro Leão). Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de

Lei nº 70/2011, em turno único; e do Projeto de Lei nº 196/2011, no 1º turno, na forma

do Substitutivo nº 2, tendo a Comissão, no parecer aprovado, opinado pela rejeição

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (Deputado

Doutor  Wilson  Batista).  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 331,  376 e 462/2011.  Submetido a discussão e votação, é
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aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 47/2011. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja

realizado debate público, em conjunto com a Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial,  para discutir a implementação do Serviço de Inspeção Municipal de

produtos de origem animal e vegetal, com adesão ao Sistema Único de Atenção à

Sanidade  Agropecuária  -  Suasa,  no  Estado;  Almir  Paraca  em  que  solicita  seja

realizada  audiência  pública  para  debater  as  políticas  públicas  de  saúde  para  as

populações indígenas do Estado; Délio Malheiros em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Hospital  Felício  Rocho,  que  recentemente  se  tornou

referência no tratamento de tumores por adotar dois procedimentos de alta tecnologia

que oferecem mais conforto, eficácia e segurança aos pacientes, já que protegem as

células  não acometidas pela doença; Célio  Moreira em que solicita  seja realizada

audiência pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para

discutir  sobre  assistência  em  saúde  mental  nas  escolas  públicas  e  privadas  do

Estado;  Luiz  Carlos  Miranda  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  no

Município de Guanhães para debater a saúde pública da região; Neider Moreira em

que solicita seja realizada audiência pública para debater os aspectos relacionados à

captação de órgãos para transplantes e assuntos correlatos; Duarte Bechir em que

solicita seja realizada reunião para ouvir o Sr. Marcelo Mergh Monteiro, Presidente

Executivo  da  Unimed,  para  fazer  exposição  sobre  as  propostas  constantes  da

Primeira Agenda Legislativa do Cooperativismo de Trabalho Médico; Rogério Correia

e  Adelmo  Carneiro  Leão  em  que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  para

debater a situação de cerca de 4 mil servidores cujos contratos com a Fhemig se

encerram em maio; Rosângela Reis, Gustavo Valadares e Celinho do Sinttrocel em

que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  no  Município  de  Guanhães  para

debater a crise financeira enfrentada pelo Hospital Regional Imaculada Conceição; e

das Deputadas Luzia Ferreira em que solicita seja formulado voto de congratulações

com a Unimed pelos 40 anos de sua existência; Rosângela Reis em que solicita seja

realizada audiência pública no Município de Ipatinga para debater a implementação
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de  um  Hemocentro  no  Município;  e  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública no Município de Uberlândia para discutir as constantes paralisações

do atendimento no pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Universidade Federal

de Uberlândia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 4 de maio de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/4/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana,

Antônio  Júlio,  Gustavo  Perrella  e  Ulysses  Gomes,  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”,  na  data  mencionada  entre

parênteses: ofícios das Sras. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, e Cristina

Maria  de  Morais  Aragão,  Coordenadora  de  Logística  e  Execução  (substituta),  do

Ministério da Ciência e Tecnologia, e do Sr. Rodrigo Rodrigues dos Santos, Gerente

da GTES/DEFIN/AF, do BNDES (21/4/2011); e das Sras. Rosângela Maria Alfenas de

Andrade, Presidente da Câmara Municipal de Ubá; Cristina Maria de Morais Aragão,

Coordenadora  de  Logística  e  Execução  (substituta),  do  Ministério  da  Ciência  e

Tecnologia, e Luzia Guedes da Silva Mendes, Coordenadora-Geral de Convênios, do

Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  (26/4/2011).  O  Presidente  acusa  o

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

a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  667/2011  (Deputado  Doutor  Viana)  e  821/2011

(Deputado João Vítor Xavier), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições
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sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  213  e  601/2011  são

retirados da pauta, por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem

pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 438/2011

(relator:  Deputado  Doutor  Viana);  540  e  541/2011  (relator:  Deputado  Gustavo

Perrella);  542  e  821/2011  (relator:  Deputado  Ulysses  Gomes,  em  virtude  de

redistribuição)  e  594/2011  (relator:  Deputado  Antônio  Júlio,  em  virtude  de

redistribuição), todos na forma dos Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça; 519/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; e

667/2011 (relator: Deputado Doutor Viana). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. O

Presidente recebe requerimentos do Deputado Antônio Júlio (2) em que solicita sejam

enviados pedidos de informações à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,

sobre os valores pagos pelo Estado ao Instituto Mineiro de Desenvolvimento -IMDC -

e à Macropan Consultoria, no período de 2003 a 2010, de forma discriminada, por

data de desembolso, unidade orçamentária, programa, elemento e item de despesa e

de despesa real, bem como a origem dos recursos, se do próprio Tesouro Estadual ou

oriundo  de  repasse  da  União.  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 maio de 2011. 

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Duarte Bechir - Doutor Viana - Maria Tereza

Lara.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/4/2011

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e 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
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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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 395, 404, 411, 412, 420 e 423/2011. 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 João Leite em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater a situação de distritos dos Municípios mineiros que

alegam  não  receber  a  assistência  da  Fundação  Nacional  de  Saúde  -  Funasa;

Pompílio Canavez e da Deputada Liza Prado (9) em que solicitam seja encaminhado

à Copasa pedido de providências solicitando o reconhecimento da adimplência do

Município  de  Caxambu  junto  ao  Governo  do  Estado,  considerando  o  prazo

transcorrido desde o último parcelamento, com base no Código Tributário Nacional,

art. 174, e na Súmula nº 248 do TRF/STJ, conforme exposto pela Procuradoria do

referido Município, em audiência pública realizada no dia 26/4/2011, na 6ª Reunião

Extraordinária desta Comissão; seja encaminhado à Copasa pedido de providências

solicitando apoio ao Município de Caxambu, no qual atua como concessionária, na

elaboração de projetos técnicos de saneamento, especialmente no que diz respeito

ao atendimento das moradias a serem construídas no âmbito do Programa Minha

Casa,  Minha  Vida,  do  Governo  Federal;  seja  encaminhado  à  Cemig  pedido  de

providências  solicitando  a  melhoria  técnica  do  serviço  de  distribuição  de  energia

elétrica  no  Município  de  Caxambu,  que  tem  sido  prejudicada  por  constantes

problemas,  inclusive  interrupções  do  fornecimento  sem  aviso  prévio,  conforme

exposto  em  audiência  pública  realizada  no  dia  26/4/2011,  na  6ª  Reunião

Extraordinária desta Comissão; seja encaminhado à Copasa pedido de providências

solicitando  a  melhoria  do  serviço  de  esgotamento  sanitário  em  Caxambu,

considerando  a  existência  de  problemas  técnicos,  exemplificado  por  recente

vazamento de esgoto próximo ao Parque das Águas, conforme exposto em audiência

pública realizada no dia 26/4/2011, na 6ª Reunião Extraordinária desta Comissão;
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seja  encaminhado à  Presidência  da  Copasa pedido  de  providências  solicitando  a

normalização dos serviços de fornecimento de água em Caxambu, frequentemente

prejudicados  por  problemas  técnicos,  como o  recente  rompimento  de  adutora  no

Bairro Trançador, conforme exposto por Vereador em audiência pública realizada no

dia 26/4/2011, na 6ª Reunião Extraordinária desta Comissão;  seja encaminhado à

Presidência da Copasa pedido de informação solicitando esclarecimentos sobre a

cobrança da taxa mínima e sobre a sua suposta onerosidade excessiva, conforme

exposto pela Presidência da Câmara Municipal de Caxambu em audiência pública

realizada  no  dia  26/4/2011,  na  6ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão;  sejam

encaminhados à Presidência da República, ao Ministério da Educação e à Secretaria

de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  pedidos  de  providências

solicitando a implementação de medidas para viabilizar estudos e implantar cursos

técnicos e superiores  no  Município de  Caxambu,  levando-se em consideração os

projetos  já  elaborados  e  em  análise,  firmados  pela  parceria  do  Município  com  a

Universidade  Federal  de  Lavras,  conforme  necessidade exposta  por  Vereador  do

referido Município em audiência pública realizada no dia 26/4/2011, na 6ª Reunião

Extraordinária  desta  Comissão;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru  -  pedido  de  providências

solicitando  apoio  para  a  recuperação  do  asfalto  em  Caxambu,  destacando-se  os

Bairros  de  Vila  Verde  I,  II  e  III,  facultado  pelo  PPAG  2008-2011,  conforme

necessidade exposta em audiência pública realizada no dia 26/4/2011, na 6ª Reunião

Extraordinária  desta  Comissão;  e  seja  encaminhado  à  Copasa,  por  meio  de  sua

subsidiária  Copasa  Águas  Minerais,  pedido  de  providências  solicitando  que  a

empresa apoie a Prefeitura Municipal de Caxambu no que se refere à manutenção do

Parque das Águas, especialmente no que diz respeito à mão de obra para limpeza e

conservação,  dentro  do  âmbito  do  Programa 268 do  PPAG 2008-2011,  conforme

necessidade  apontada  em  audiência  pública  realizada  no  dia  26/4/2011,  na  6ª

Reunião  Extraordinária  desta  Comissão.  O  Deputado  Almir  Paraca  passa  a

Presidência para o Deputado Sebastião Costa para apresentar requerimentos de sua

autoria. Submetidos a votação, são aprovados os requerimentos do Deputado Almir

Paraca em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a
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Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para conhecer e debater

os termos e as consequências para o Município de Patrocínio, nos campos social,

econômico  e  ambiental,  do  Decreto  Municipal  de  Desapropriação  nº  2.734,  de

11/3/2011, que desapropria 4.700ha de áreas produtivas, pertencentes a dezenas de

produtores rurais; e em que solicita seja realizada reunião de audiência pública com o

objetivo de se conhecer a realidade da execução do Programa de Eletrificação Rural

Luz  para  Todos  em  Minas  Gerais.  A Presidência  é  devolvida  ao  Deputado  Almir

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Pompílio Canavez - Liza Prado.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 27/4/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Luiz Carlos Miranda, Pompílio Canavez e Tadeuzinho Leite, membros

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

Rosângela  Reis,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Luiz Carlos Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião

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

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

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidente acusa

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

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 353/2011 no 1º turno, 522, 631, 745 e 748/2011

em turno único (Deputado Romeu Queiroz); 413, 750/2011 em turno único (Deputado

Tadeuzinho Leite); 747 e 770/2011 em turno único (Deputado Luiz Carlos Miranda);

182/2011 no 1º turno, 641 e 657/2011 em turno único (Deputada Rosângela Reis).

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 398, 414, 415 e
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463/2011. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 18, 34, 35, 45 e 48/2011.

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  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para

debater a forma como o Judiciário Trabalhista, o Ministério Público e Ministério do

Trabalho  e  Emprego  vêm  se  relacionando  com  o  movimento  sindical  mineiro.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/4/2011

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco  e  Carlin  Moura,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data

mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires, Chefe de

Gabinete  da  Secretaria  de  Educação  (16/4/2011  e  26/4/2011)  e  do  Sr.  Adriano

Magalhães Chaves, Secretário de Meio Ambiente (26/4/2011). 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 Bosco em que solicita seja realizada reunião conjunta

desta Comissão e da Comissão de Saúde para averiguar, em audiência pública, os

motivos que levam à interdição das unidades de saúde no Município de Conquista; e
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André  Quintão  (33)  em  que  solicita  seja  realizado  debate  público  para  discutir  o

monitoramento  e  a  avaliação  do  Plano  Estadual  de  Enfrentamento  à  Violência

Doméstica,  Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes do Estado de Minas

Gerais;  seja  realizada  reunião  conjunta  desta  Comissão  e  das  Comissões  de

Educação, Ciência e Tecnologia e de Segurança Pública para debater, em audiência

pública  no  Município  de  Juiz  de  Fora,  as  condições  precárias  de  segurança  de

algumas  escolas  estaduais  desse  Município,  com  a  recorrente  ocorrência  de

enfrentamamento de gangues, porte de armas de fogo e agressões verbais e físicas,

culminando no óbito  de  um  adolescente  de  14  anos,  esfaqueado dentro  de  uma

escola;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -

Sedese -  pedido  de  providências  para  verificar  a  possibilidade de oferecer  apoio

logístico e financeiro para a realização da caravana das comunidades indígenas do

Estado  a  Brasília,  oportunidade  em  que  os  representantes  dessas  comunidades

tratarão  de  questões  específicas  dos  povos  indígenas  mineiros  com  órgãos  e

entidades do governo federal; seja encaminhado à Sedese pedido de providências

para firmar termo de compromisso para a promoção dos direitos de todos os povos

indígenas do Estado, nos moldes do termo de compromisso firmado pelo Comitê de

Cooperação Técnica de Promoção Conjunta  de  Ações de Efetivação dos Direitos

Humanos do Povo Maxacali; seja encaminhado à Emater-MG pedido de providências

para  prestar  assistência  técnica  às  comunidades  indígenas  para  plantio  e  para

capacitar  seus  técnicos  que  atuam  em  Munícipios  sede  das  aldeias;  seja

encaminhado à Emater-MG pedido de providências para a revisão da distribuição de

sementes às  comunidades indígenas do Estado;  seja encaminhado à Emater-MG

pedido de informações sobre a previsão de execução da Ação 4147 - Criação de

Pequenos  Animais  -  Psicultura  -  em comunidades indígenas  e,  em caso positivo,

sobre  a  relação  de  comunidades  indígenas  do  Estado  em  essa  ação  tem  sido

desenvolvida, bem como sobre o percentual de execução física e financeira da ação

nessas  comunidades  até  o  momento;  seja  encaminhado  à  Funai  pedido  de

providências para dedicar especial atenção à situação das precárias moradias dos

povos indígenas do Estado; seja encaminhado à Funai pedido de providências para

dedicar especial atenção à demarcação e à ampliação de terras dos povos indígenas
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do  Estado,  por  meio  de  processo de  discussão  com  as  próprias  comunidades  e

conforme documento elaborado pelo Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais

- Copimg -; seja encaminhado à Funai pedido de providências para que este órgão

tenha  participação  no  Comitê  de  Cooperação  Técnica  de  Promoção  Conjunta  de

Ações de Efetivação dos Direitos Humanos do Povo Maxacali; seja encaminhado à

Funai  pedido  de  providências  para  uma  melhor  estruturação  da  entidade  nas

comunidades indígenas, devido à constatação de seu sucateamento e da falta de

servidores  em  seu  quadro;  seja  encaminhado  à  Fundação  Nacional  de  Saúde  -

Funasa - pedido de informações sobre a execução das atividades conveniadas entre

essa entidade, a Copasa-MG e a Companhia de Serviços de Saneamento Integrado

do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  -  Copanor  -,  relativas  ao  atendimento  às

comunidades do grupo Maxacali no Estado; seja encaminhado à Funasa pedido de

providências  para a implantação de sistema de coleta e tratamento de esgotos e

abastecimento  público  de  água  nas  comunidades  indígenas  do  Estado;  seja

encaminhado à Funasa pedido de providências para o desenvolvimento de atividades

de  prevenção  do  alcoolismo  nas  comunidades  indígenas  do  Estado;  seja

encaminhado à Funasa pedido  de informações sobre o processo de transição da

política de atendimento à saúde indígena dessa Fundação para a Secretaria Especial

de Saúde Indígena - Sesai -, do Ministério da Saúde; seja encaminhado à Funasa

pedido de providências para a promoção da saúde nas comunidades indígenas do

Estado, especialmente no que diz respeito à prevenção e ao controle de doenças

endêmicas,  tais  como doença  de  Chagas,  Leishmaniose  e  Esquistosomose;  seja

encaminhado  à  Sesai  pedido  de  informações  sobre  o  processo  de  transição  da

política  de  atendimento  à  saúde  indígena  da  Funasa  para  esse  órgão;  seja

encaminhado à Sesai pedido de providências para o desenvolvimento de atividades

de  prevenção  do  alcoolismo  nas  comunidades  indígenas  do  Estado;  seja

encaminhado  à  Sesai  pedido  de  providências  para  a  promoção  da  saúde  nas

comunidades indígenas do Estado, especialmente no que diz respeito à prevenção e

ao controle de doenças endêmicas, tais como doença de Chagas, Leishmaniose e

Esquistosomose; seja encaminhado à Sesai pedido de providências para verificar a

possibilidade  de  descentralização  de  seus  escritórios,  com  vistas  à  melhoria  da
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atenção em saúde  aos  povos  indígenas do Estado bem como à  estruturação de

equipes técnicas no Estado e à implantação de serviço de transporte sanitário para

atendimento a essa população; seja encaminhado ao Incra pedido de providências

para  identificar  possíveis  territórios  no  Estado para  a  demarcação das terras  das

comunidades indígenas; seja encaminhado ao Instituto de Terras do Estado de Minas

Gerais  -  Iter-MG -  pedido  de  providências  para  identificar  possíveis  territórios  no

Estado  para  a  demarcação  das  terras  das  comunidades  indígenas,  conforme

documento  apresentado  pelo  Conselho  dos  Povos  Indígenas  -  Copimg  -;  seja

encaminhado  ao  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  -  MDA  -  pedido  de

providências  para a implementação da Política Nacional  de Assistência Técnica e

Extensão  Rural  para  a  Agricultura  Familiar  e  Reforma  Agrária  -  Pnater  -  e  do

Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e

na Reforma Agrária - Pronater - em todas as comunidades indígenas do Estado; seja

encaminhado ao Ministério Público Estadual pedido de informações sobre a apuração

do assassinato do índio xacriabá Avelino Nunes Macedo, ocorrido em 16/9/2007, na

Aldeia Central Xacriabá, no Município de São João das Missões; seja encaminhado à

Polícia Civil do Estado pedido de informações sobre a apuração do assassinato do

índio  xacriabá  Avelino  Nunes  Macedo,  ocorrido  em  16/9/2007,  na  Aldeia  Central

Xacriabá, no Município de São João das Missões; seja encaminhado à Secretaria de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, órgão responsável pela

gestão do Programa Minas sem Fome, pedido de informações sobre a previsão de

execução  da  Ação  4147  -  Criação  de  Pequenos  Animais  -  Psicultura  -,  em

comunidades indígenas e,  em caso positivo,  sobre  as comunidades indígenas do

Estado em que essa ação tem sido desenvolvida, bem como sobre o percentual de

execução  física  e  financeira  da  ação  nessas  comunidades  até  o  momento;  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para a

fiscalização e  a  tomada  de  medidas  quanto  à  precária  situação  das  escolas  nas

comunidades  indígenas,  que  se  encontram  sem  estrutura  adequada,  sem

equipamentos,  com  alimentação  escolar  de  baixa  qualidade  e  professores  sem

salário; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo pedido de providências

para priorizar execução das emendas populares voltadas às comunidades indígenas
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em decorrência  do  processo de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de

2011; seja encaminhado à Seplag pedido de providências para priorizar a execução

das  emendas  populares  voltadas  às  comunidades  indígenas  em  decorrência  do

processo de revisão do PPAG 2008-2011 para o exercício de 2011; seja encaminhado

à Copasa-MG pedido de informações sobre a execução das atividades conveniadas

entre essa empresa, a Companhia de Serviços de Saneamento Integrado do Norte e

Nordeste de Minas Gerais - Copanor - e a Fundação Nacional de Saúde - Funasa -,

relativas  ao  atendimento  às  comunidades  do  grupo  Maxacali  no  Estado;  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para a implantação de sistema

de coleta e tratamento de esgotos e abastecimento público de água nas comunidades

indígenas do Estado; seja encaminhado à Companhia de Serviços de Saneamento

Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Copanor - pedido de informações

sobre a execução das atividades conveniadas entre essa empresa, a Copasa-MG e a

Fundação Nacional de Saúde - Funasa -, relativas ao atendimento às comunidades

do grupo Maxacali no Estado; seja encaminhado à Copanor pedido de providências

para a implantação de sistema de coleta e tratamento de esgotos e abastecimento

público de água nas comunidades indígenas do Estado. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/5/2011

Às 10h6min, 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 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 apreciar a
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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 1.196, 1.208, 1.209, 1.211, 1.220,

1.230,  1.232,  1.239,  1.250,  1.252,  1.268,  1.271,  1.283,  1.292,  1.294,1.304,  1.310,

1.311,  1.312, 1.323,  1.332 1.336, 1.345, 1.354,  1.359, 1.360,  1.368,  1.375,  1.378,

1.385 e  1.388/2011 (Deputado André Quintão);  1.195,  1.200,  1.205,  1.215,  1.217,

1.222,  1.226,  1.234,  1.254,  1.255,  1.256,  1.264,  1.275,  1.277,  1.278,1.284,  1.287,

1.288,  1.300,  1.301,  1.303,  1.318,  1.319,1.320,  1.327,  1.346,  1.352,  1.355,  1.356,

1.361, 1.366,  1.372,  1.380,  1.383 e 1.384/2011 (Deputado Bruno Siqueira);  1.197,

1.207, 1.216, 1.224, 1.231, 1.233 e 1.243, 1.245, 1.247, 1.253, 1.259, 1.269, 1.270,

1.272, 1.274, 1.280, 1.290, 1.291, 1.296, 1.297, 1.302, 1.309, 1.313, 1.321, 1.330,

1.334,  1.339,  1.344,  1.353,  1.369  e  1.377/2011  (Deputado  Delvito  Alves);  1.198,

1.204, 1.206, 1.213, 1.219, 1.228, 1.237, 1.241, 1.257, 1.265, 1.281, 1.289, 1.293,

1.295, 1.325, 1.329, 1.331, 1.333, 1.335, 1.350, 1.362, 1.363, 1.367, 1.374, 1.386,

1.387,  1.390  e  1.391/2011 (Deputado Luiz  Henrique);  1.199,  1.201,  1.221,  1.225,

1.229, 1.235, 1.238, 1.242, 1.251, 1.258, 1.273, 1.286, 1.298, 1.299, 1.308, 1.315,

1.316, 1.322, 1.328, 1.340, 1.364, 1.365, 1.379 e 1.389/2011 (Deputada Rosângela

Reis); 1.210, 1.236, 1.267 e 1.349/2011 (Deputado Sebastião Costa); 1.194, 1.203,

1.218, 1.223, 1.227, 1.240, 1.246, 1.248, 1.260, 1.266, 1.276, 1.279, 1.282, 1.285,

1.305, 1.306, 1.307, 1.314, 1.317, 1.326, 1.337, 1.341, 1.342, 1.347, 1.348, 1.351,

1.376,  1.381  e  1.382/2011  e  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  7/2011  (Deputado

Cássio Soares). 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 constitucionalidade e pela legalidade, em

turno  único,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  885  e  908/2011  (relator:  Deputado  Bruno

Siqueira,  o  primeiro  em  virtude  de  redistribuição).  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado o parecer concluindo pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela

ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  672/2011,  com  voto  contrário  do

Deputado  André  Quintão  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa).  Registra-se,  nesse

momento, a presença do Deputado Delvito Alves. Retira-se da reunião o Deputado
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Cássio Soares. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres  concluindo  pela  antijuridicidade,  pela  inconstitucionalidade  e  pela

ilegalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  23/2011,  com  voto  contrário  do

Deputado André Quintão (relatora: Deputada Rosângela Reis); 101, este com voto

contrário do Deputado André Quintão, 695, 116, 368 e 798/2011 (relator: Deputado

Sebastião  Costa);  393/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão);  806/2011  (relator:

Deputado Bruno Siqueira, em virtude de redistribuição).  Anunciada a 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, é

aprovado  requerimento  do  Deputado  Bruno  Siqueira  solicitando  o  adiamento  da

discussão. São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social o

Projeto de Lei nº 5.092/2010 (relator:  Deputado Sebastião Costa);  à Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - o Projeto de Lei

nº 125/2011, à Semad, ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - e ao Departamento

de Estradas e Rodagem - DER-MG - o Projeto de Lei nº 632/2011 (relatora: Deputada

Rosângela Reis); e ao DER-MG os Projetos de Lei nºs 937/2011 (relator: Deputado

Bruno Siqueira, em virtude de redistribuição) e 955/2011 (relator: Delvito Alves). 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 199 e 328/2011, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

Delvito Alves); 201, 500 e 530/2011, os três na forma do Substitutivo nº 1, e 355/2011

(relator: Deputado Sebastião Costa); 493/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relatora:

Deputada  Rosângela  Reis);  e  818/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:

Deputado André Quintão).  Na fase  de discussão do parecer  do relator,  Deputado

Sebastião Costa, que conclui pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei nº 322/2011, no 1º turno, é deferido o pedido de vista do

Deputado Delvito Alves. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 376 e 826/2011,

no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação do

prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputada Rosângela Reis e Deputado

Sebastião Costa.  Os Projetos  de Lei  nºs  421 e 440/2011 são retirados da pauta,

atendendo-se  a  requerimento  da  Deputada  Rosângela  Reis,  aprovado  pela
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Comissão. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Luiz Henrique, que

conclui pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto

de Lei nº 446/2011, no 1º turno, é deferido o pedido de vista da Deputada Rosângela

Reis. Na fase de discussão dos pareceres dos relatores, Deputado Luiz Henrique e

Deputada  Rosângela  Reis,  que  concluem  pela  antijuridicidade,  pela

inconstitucionalidade  e  pela  ilegalidade,  respectivamente,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

600/2011 e 744/2011, no 1º turno, 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. É

convertido em diligência ao autor o Projeto de Lei nº 674/2011. Após discussão e

votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres

concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade dos Projetos

de Lei  nºs 905,  952/2011 (relator:  Deputado Luiz Henrique);  922, 923 e 971/2011

(relator: Deputado Bruno Siqueira); 938/2011 com a Emenda nº 1 (relatora: Deputada

Rosângela  Reis);  953/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão);  964/2011  (relator:

Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição);  e  969/2011  (relator:

Deputado  Delvito  Alves).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação,  cada um  por  sua  vez,  são aprovados  requerimentos  em que se  solicita

sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 647, 901, 910, 911, 919,

925, 954, 965, 966, 967, 972, 976, 983, 985, 986 e 993/2011; à Secretaria de Estado

da Casa Civil  e Relações Institucionais os Projetos de Lei  nºs 914 e 970/2011; à

Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão o  Projeto de Lei  nº  915/2011;  à

Secretaria de Estado de Defesa Social o Projeto de Lei nº 920/2011; e à Secretaria de

Estado de Educação o Projeto de Lei nº 973/2011. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 5/5/2011, às

10h45min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão - Bruno Siqueira - Cássio Soares.
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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

4/5/2011

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio Malheiros, Bonifácio Mourão, Ivair Nogueira, Neider Moreira e Rogério Correia,

membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes  também  as  Deputadas

Rosângela Reis e Liza Prado e os Deputados Durval Ângelo, Adelmo Carneiro Leão,

Antônio Júlio, Almir Paraca, Dalmo Ribeiro Silva, Elismar Prado, Sargento Rodrigues,

Adalclever Lopes, Carlin Moura, Elismar Prado, Bosco, Paulo Lamac, Paulo Guedes,

Pompílio  Canavez  e  Ulysses  Gomes.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Neider  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

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

constante na pauta e debater a implementação do piso nacional dos trabalhadores

em educação no Estado, julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, bem

como o plano de carreira da educação, em virtude de ter o plano completado seis

anos de existência. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,

para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 428/2011 no

1º turno (Deputado Fred Costa) e 717/2011 no 1º turno (Deputado Gustavo Corrêa).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de Lei nº 428/2011 é retirado de pauta atendendo a determinação do Presidente, por

não atender a pressupostos regimentais. O Presidente determina a distribuição de

avulsos do seu parecer sobre o Projeto de Lei nº 717/2011 no 1º turno, que conclui

por  sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1,  da Comissão de Constituição e

Justiça. Registra-se a presença do Deputado Fred Costa. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Fernanda  de  Siqueira  Neves,

Subsecretária de Gestão de Pessoas, representando a Sra. Renata Maria Paes de

Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão; Marize Maria Gabriel de

Almeida Pereira  da  Cunha,  Assessora  Especial  do  Secretário,  representado o  Sr.
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Leonardo Maurício  Colombini,  Secretário  de  Estado de Fazenda;  Beatriz  da Silva

Cerqueira, Presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas

Gerais;  e  os  Srs.  Leonardo  Petrus,  Subsecretário  de  Administração  do  Sistema

Educacional, representando a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado

de Educação, e Roberto Franklin de Leão, Presidente da Confederação Nacional dos

Trabalhadores  em  Educação,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Na sequência, fazem uso

da palavra os Deputados Bosco, Ivair Nogueira, Carlin Moura, Paulo Lamac, Maria

Tereza Lara, Pompílio Canavez, Almir Paraca, Adelmo Carneiro Leão, Paulo Guedes,

Ulysses Gomes e Elismar Prado.  Abertos  os  debates, segue-se ampla discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Neider Moreira - Ivair Nogueira - Bonifácio Mourão -

Rogério Correia.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

5/5/2011

Às  10h13min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do BTR) e os

Deputados Gustavo Corrêa, Délio Malheiros, Bonifácio Mourão, Ivair Nogueira, Neider

Moreira  e  Rogério  Correia,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,

também,  o  Deputado  Antônio  Júlio.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Gustavo Corrêa, 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
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constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei  nºs 428/2011 (relator:

Deputado Fred Costa); e 717/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição  e  Justiça,  com  as  Emendas  nºs  1  e  2  (relator:  Deputado  Gustavo

Corrêa).  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

473, 488 a 495, 502 e 505/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

recebidos pela Presidência, para posterior apreciação, requerimentos dos Deputados

Fred  Costa,  Rogério  Correia  e  Délio  Malheiros  em  que  solicitam  seja  realizada

reunião de audiência pública para discutir o Plano de Carreira do Tribunal de Contas

do Estado; e Antônio Júlio em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para discutir os contratos de autorização de uso de terras públicas firmados entre o

Estado e a Cooperativa de Silvicultura e Agropecuária do Alto do Rio Pardo Ltda.,

envolvendo a empresa Gerdau Aços Longos S.A. 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 maio de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 648/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe 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 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 648/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Moradores das Fazendinhas Pai José, com sede no Município de

Araçaí,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  objetivo

principal desenvolver projetos de interesse dos produtores rurais e da agroindústria.

Para  consecução  desse  propósito,  a  instituição  realiza  projetos  associativos

voltados para a produção agrícola e para a agroindústria; incentiva o desenvolvimento

de  seus  associados  por  meio  de  atividades  de  qualificação profissional;  promove

estudos para detectar os problemas sociais e econômicos da comunidade e encontrar

suas possíveis soluções; implementa projetos nas áreas da educação, da cultura, dos

esportes e da assistência social. 

Por sua atividade de significativa importância para a consolidação da cidadania dos

trabalhadores e produtores do Município de Araçaí, consideramos que a Associação

em análise é merecedora do título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 648/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de maio de 2011.

Rômulo Viegas, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 830/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação do Conjunto Habitacional Água Limpa, com

sede no Município de Lavras.

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 830/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação do

Conjunto Habitacional Água Limpa, com sede no Município de Lavras, entidade de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  quer  tem  por  escopo  canalizar  as  aspirações

daquela comunidade na defesa de seus direitos e interesses, visando à melhoria de

sua qualidade de vida.

Com  esse  propósito,  a  instituição  incentiva  o  bom  relacionamento  entre  os

habitantes do Conjunto Habitacional Água Limpa e as lideranças locais, facilitando o

desenvolvimento das condições do bairro; promove palestras, conferências, fóruns de

debates, campanhas educativas e outros eventos culturais, com o objetivo de orientar

todos  sobre  a  busca de soluções  para as  necessidades  básicas da  comunidade,

sobre a cooperação e a solidariedade.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela entidade para a consolidação da

cidadania  plena do  segmento  que  beneficia,  consideramos  meritório  que lhe  seja

outorgado o título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 830/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Tadeuzinho Leite, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 26/2011

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 682/2007, “dispõe sobre a implementação da

jornada escolar de tempo integral na rede pública de ensino fundamental do Estado”.

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

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. 
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Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, inciso III, alínea “a”, combinado com

o art.  188,  do Regimento Interno,  analisar a matéria quanto aos aspectos de sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação

A proposição  em  análise  prevê  a  instituição  da  jornada  de  tempo  integral  nas

escolas  púbicas  de  ensino  fundamental  do  Estado,  estabelecendo  a  forma  e  as

condições em que se dará a sua implementação. 

Nos termos do projeto, a jornada de tempo integral será adotada de forma gradual,

atendendo,  prioritariamente,  as  localidades,  os  estabelecimentos  de  ensino  e  os

alunos  em  situação  socioeconômica  mais  desfavorável.  No  prazo  de  dez  anos,

deverá estar implementada em toda a rede pública de ensino fundamental. 

Estabelece ainda o projeto que serão formadas comissões que se responsabilizarão

por ações para a ampliação da jornada escolar. 

Não obstante o mérito  do  projeto,  que busca o aperfeiçoamento do  sistema de

ensino  fundamental,  a  matéria encontra  óbices de  natureza jurídico-constitucional,

como já se manifestou esta Comissão na análise dos Projetos de Leis nºs 682/2007 e

3.092/2006. 

Como não houve nenhuma alteração constitucional que justificasse a alteração do

entendimento já manifestado por esta Comissão, ratificamos o parecer já exarado,

nos seguintes termos: 

“A Constituição do Estado, em seu art.  198, inciso I,  prevê que o poder público

garantirá ensino fundamental, obrigatório e gratuito, mesmo para os que não tiverem

tido acesso a ele na idade própria, em período de oito horas diárias para o curso

diurno. O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que

a implantação da jornada de ensino de oito horas, prevista no art. 198, I, dar-se-á de

forma gradativa, conforme dispuser a lei.

No que toca à competência para legislar sobre a matéria, a Constituição Federal,

em  seu art.  24,  confere  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  competência

concorrente para legislar sobre educação e ensino. Sendo assim, compete à União

estabelecer normas gerais sobre a matéria e aos Estados, complementá-las. A União,

no  uso  de  sua  competência  constitucional,  editou  a  Lei  nº  9.394,  de  1996,  que
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estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê, em seu art. 34, que a

jornada escolar no ensino fundamental incluirá, pelo menos, quatro horas de trabalho

efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência

do aluno na escola, ressalvados os casos de ensino noturno. A referida lei dispõe,

ainda, sobre o ensino fundamental, que será ministrado progressivamente em tempo

integral, a critério dos sistemas de ensino.

Em sintonia com a LDB, foi editada, em 9 de janeiro de 2001, a Lei nº 10.172, que

aprova o Plano Nacional de Educação – PNE – e é válida para todos os sistemas de

ensino.  De  acordo  com  essa  lei,  devem  os  Estados  e  Municípios  elaborar  os

respectivos planos decenais, a partir de sua vigência. O art. 5º fornece a base da qual

partirão os entes federativos para a consecução das metas contidas no Plano: 

‘Art. 5º – Os planos plurianuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios serão elaborados de modo a dar suporte às metas constantes do Plano

Nacional de Educação e dos respectivos planos decenais’.

Entre as diretrizes do PNE, está a adoção progressiva do atendimento integral na

educação infantil e no ensino fundamental, com prioridade para as famílias de baixa

renda.  Na  parte  referente  às  diretrizes  para  o  ensino  fundamental,  é  oportuno

destacar o seguinte trecho: 

‘A LDB, em seu art. 34, § 2º, preconiza a progressiva implantação do ensino em

tempo  integral,  a  critério  dos  sistemas  de  ensino,  para  os  alunos  do  ensino

fundamental. À medida que forem sendo implantadas as escolas de tempo integral,

mudanças  significativas  deverão  ocorrer  quanto  à  expansão  da  rede  física,

atendimento diferenciado da alimentação escolar  e disponibilidade de professores,

considerando  a  especificidade  de  horários  (...)  Para  garantir  melhor  equilíbrio  e

desempenho  de  seus  alunos  (das  escolas  de  tempo  integral),  faz-se  necessário

ampliar  o  atendimento  social,  sobretudo  nos  municípios  de  menor  renda,  com

procedimentos como renda mínima associada à educação, alimentação escolar, livro

didático e transporte escolar’.”

Registre-se, ainda, que a Lei nº 19.481, de 12/1/2011, que institui o Plano Decenal

de Educação do Estado, incluiu entre as metas do ensino fundamental a ampliação

progressiva da jornada escolar diária, visando à oferta de tempo integral para 40%
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dos alunos do ensino fundamental, em até cinco anos, e para 80%, em até dez anos,

priorizando os que se encontram em condição de maior vulnerabilidade social ( Anexo

I, item 2).

Também  no  Plano  Plurianual  de  ação  Governamental  -  2008-2011,  consta  o

Programa  019  -  Escola  de  Tempo  Integral,  que  tem  por  unidade  responsável  a

Secretaria de Estado da Educação. O referido programa tem o objetivo de melhorar o

aprendizado dos alunos que demandam maior assistência do sistema educacional,

com  prioridade  para  o  atendimento  de  crianças  e  jovens  em  áreas  de  maior

vulnerabilidade social. Também as Ações 4034 e 1225 preveem, respectivamente, a

ampliação  da  oferta  de  alimentação  escolar  nas  escolas  de  tempo  integral  e  a

ampliação das escolas de tempo integral. 

Todas as metas físicas e financeiras dessas ações foram alcançadas até 2010. Na

revisão para 2011, programou-se atender, até 2014, 2.200 escolas, algo próximo a

46%  da  rede  estadual.  Com  o  advento  do  novo  PPAG,  as  metas  podem  e

provavelmente serão corrigidas "para cima".

Como foi ponderado por esta Comissão na análise do Projeto de Lei nº 682/2007,

“não é em virtude da ausência de determinação legal que a educação em tempo

integral  ainda  não  foi  implementada.  Como já  foi  exposto,  as  vias  legais  para  a

implantação da educação em período integral estão postas no âmbito federal, para

todos  os  sistemas  de  ensino,  sendo  necessária,  na  verdade,  a  reunião  e  a

continuidade  de  esforços  dos  administradores  públicos  para  operacionalizar  a

medida. Acreditamos que o momento atual não recomenda a sobreposição de uma

nova legislação, que não terá, enfim, o condão de criar uma realidade que deverá, por

sua própria essência, ser paulatinamente construída.

Pelo  texto  do  PNE,  verificamos  a  extraordinária  dimensão  do  trabalho  a  ser

desenvolvido na implantação da educação em tempo integral em toda a rede pública:

é necessário um incremento tal de recursos materiais e humanos, que será preciso

um planejamento rigoroso e em longo prazo.  Não é sem motivo que se utiliza no

Plano  a  expressão  ‘implantação  gradual  ou  progressiva’  do  período  integral.

Reconhecendo as limitações financeiras dos Estados e Municípios, o PNE determina

que o planejamento para adequação às novas diretrizes deve ser feito para o período
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de dez anos e com previsão nos Planos Plurianuais, o que aponta para a noção de

que  uma  ação  governamental  do  porte  da  que  se  pretende  na  proposição  em

comento não pode prescindir de um planejamento eficaz nas três esferas de governo,

que dê o suporte necessário à adequação de toda a estrutura do sistema educacional

ao atendimento em período integral. 

Não podemos, ainda, perder de vista o fato de que o nosso sistema de governo se

baseia  no  princípio da  separação dos Poderes e que cada Poder  tem funções e

prerrogativas definidas na Constituição Federal. Nesse sentido, destaque-se que a

adoção  de  determinadas  medidas  é  atividade  eminentemente  administrativa,  de

competência do Poder Executivo. Dessa forma já se manifestou o Supremo Tribunal

Federal ao decidir que apenas os programas previstos na Constituição bem como os

que impliquem investimentos ou despesas para ente da Federação, necessariamente

inseridos no  seu orçamento,  devem ser  submetidos  ao crivo  do  Legislativo.  Com

exceção dessas  hipóteses,  nenhum  plano  ou  programa deve  ser  submetido  pelo

Executivo  ao  Congresso,  seja  porque  muitos  deles  são  atividades  típicas  da

Administração,  seja  porque  restaria  inviabilizado  o  exercício  das  funções  daquele

Poder. 

A instituição, por meio de lei, de mais uma norma prevendo a adoção progressiva

do período integral na escola pública evidenciará mais um descompasso entre a letra

da lei  e  a realidade prática da prestação de serviços públicos, campo no qual se

inserem  as  competências  da  Administração.  Utilizando  os  instrumentos  de

planejamento e dispondo dos recursos financeiros, humanos e materiais necessários,

o administrador se responsabiliza pela definição e execução das ações concretas,

com o fim de cumprir os objetivos afetos às suas atribuições. 

Faz-se oportuno mencionar que a Secretaria de Estado de Educação tem realizado

esforços  para  implantar  uma  política  de  atendimento  integral,  por  meio  da

revitalização dos 72 Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – CAICs

– existentes no Estado. 

Há, ainda, que se considerar o aspecto da viabilidade orçamentária da implantação

das medidas propostas no projeto, o que acarretará despesa com contratação de

pessoal, alimentação dos alunos, construção, reforma ou ampliação das instalações
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públicas de ensino, entre outras.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, editada em 4 de maio de 2000, trouxe para o

nosso  ordenamento  jurídico  uma  questão  de  extrema  importância,  que  é  o

planejamento dos gastos públicos. Assim, ela prevê, em seu art. 16, que a criação, a

expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que implique aumento de

despesa deverá ser acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro

no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes e de

declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária

e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual

e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. De acordo com a citada lei, consideram-se não

autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou a

assunção  de  obrigação  que  não  atenda  às  exigências  citadas,  mediante  o

cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas.

Assim, devem ser observados os imperativos da Lei de Responsabilidade Fiscal e

deve ser  fortalecida  a  atuação parlamentar  na edição das  leis  orçamentárias  que

passam obrigatoriamente pelo exame desta Casa. A discussão dos projetos de que

essas leis se originam é o momento certo para que os Poderes, harmonicamente,

definam  a  alocação  dos  recursos  públicos  e  priorizem  as  metas  que  pretendem

alcançar. Este é o caminho para que essas medidas ultrapassem o texto da lei e se

tornem realidade, com condições concretas de ser implementadas”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 26/2011.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin

Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 96/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  tela,  do  Deputado  Elismar  Prado,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  710/2007,  autoriza  o  Poder  Executivo  a
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conceder tratamento tributário semelhante ao disposto no art. 75, IV, do Decreto nº

43.080, de 13/12/2002, para a carne de pescado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, foi o projeto distribuído a esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende reduzir a carga tributária para o estabelecimento

que promove o abate e o processamento de pescado, incluindo, nesse contexto, o

comércio varejista.

Pode-se observar que a matéria já foi exaustivamente discutida por esta Comissão,

quando do trâmite do Projeto de Lei nº 710/2007, na legislatura anterior. Como não

ocorreu  nenhuma  mudança  constitucional  nem  legal  que  propiciasse  uma  nova

interpretação do projeto, somos levados a ratificar o posicionamento anteriormente

expressado e reproduzir a argumentação jurídica apresentada naquela oportunidade.

“A proposta em tela pretende viabilizar a concessão de crédito presumido para o

estabelecimento que promover o abate e o processamento de pescado, inclusive para

o  comércio  varejista,  de  forma  que  a  carga  tributária  incidente  sobre  o  valor  do

produto resulte no percentual de 0,1%, nas operações entre contribuintes. Esclarece

o  autor  do  projeto,  na  justificação,  que  se  trata  de  uma iniciativa  oportuna,  pois

equipara o segmento de pescados com o setor pecuário, o que pode representar um

incentivo para o crescimento da piscicultura no Estado. A Nota Técnica nº 45/2007, da

Secretaria de Fazenda, informa que a proposta já foi atendida por meio da Lei nº

15.956, de 29/12/2005, que promoveu alterações na Lei nº 6.763, de 26/12/75, a qual

consolida  a  legislação  tributária  no  Estado  e  dá  outras  providências.  Em

conseqüência da edição da referida norma, veio a ser alterado o Regulamento do

ICMS,  por  meio  do  Decreto  nº  44.206,  de  13/1/2006,  assegurando  o  crédito

presumido  para  o  estabelecimento  que  promover  a  saída  de  peixes,  inclusive

alevinos, o abate e o processamento de pescado, exatamente conforme pretendido

pela  proposição  em  análise.  Observa-se  a  inexistência  de  qualquer  inovação  no

mundo jurídico, caso o projeto seja aprovado, o que nos leva a nos manifestarmos
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pela inviabilidade da sua tramitação”. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 96/2011.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin

Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 129/2011

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  1.024/2007, dispõe sobre a destinação dos

alimentos que especifica aos programas e ações governamentais de combate à fome

e promoção da segurança alimentar e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/2/2011, 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.

Fundamentação

Cumpre dizer que proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura anterior,

sob o número 1.024/2007, ocasião em que a Comissão de Constituição e Justiça

examinou de modo detalhado a matéria e emitiu seu parecer quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Como não houve nenhuma alteração

constitucional  que acarretasse nova interpretação da matéria,  reproduzimos,  nesta

peça opinativa, a mesma linha argumentativa aduzida naquela oportunidade.

“Nos  termos  da  proposição,  os  alimentos  impróprios  para  comercialização  ou

destituídos de utilidade mercantil  ou de proveito econômico pelo fornecedor serão

destinados  aos  programas  e  às  ações  governamentais  de  combate  à  fome  e  à

promoção da segurança  alimentar,  se aptos  para  o  consumo humano,  ainda que

parcialmente. 

O projeto dispõe que o poder público fica responsável pelo controle e pela vigilância
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sanitários relacionados à avaliação, à seleção, à classificação, ao acondicionamento,

à  estocagem e à  destinação  do alimento  a  que se  refere  o  art.  1º,  observado o

disposto na legislação pertinente.

Por  fim,  a  proposição  contém  preceitos  sancionatórios  para  o  caso  de  seu

descumprimento,  prevendo  as  seguintes  penalidades,  a  serem  aplicadas

cumulativamente  ou  não,  segundo a  gravidade da infração e  observado o devido

processo  administrativo:  advertência  por  escrito,  multa  no  valor  de  até  20.000

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais e suspensão das atividades por até 30

dias.

Embora o projeto se revista de um propósito meritório, qual seja o combate à fome,

os meios escolhidos para a consecução de tal desiderato apresentam-se impróprios

e, mais que isso, incompatíveis com o ordenamento jurídico-constitucional vigente,

conforme se buscará demonstrar.

Com efeito,  o projeto versa sobre o delicado tema da intervenção do Estado no

domínio econômico. A esse propósito, cumpre dizer que a Constituição da República

caracteriza-se pelo  conteúdo compromissário,  de  modo a  propiciar  a  coexistência

harmônica da liberdade de iniciativa com os ditames da justiça social, conforme ressai

da  leitura  de  seu  art.  170.  Tal  artigo  consagra,  a  um  só  tempo,  o  princípio  da

propriedade  privada  e  o  da  função  social  da  propriedade.  Eis  a  redação  desse

preceito: 

‘Art. 170 – 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:

(...)

II – propriedade privada;

III – função social da propriedade’.

Portanto,  à luz do texto constitucional,  que se amolda ao paradigma do Estado

Democrático de Direito, pode-se dizer que se acha superada a visão que outrora se

tinha  da  propriedade  como  um  direito  intangível,  intocável,  de  natureza  quase

sacrossanta,  por  isso  que  ilimitado.  De  há  muito  que  o  direito  de  propriedade

encontra-se condicionado ao cumprimento de sua função social. Nesse ponto, vale
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transcrever o disposto no art. 5º, XXIII: ‘a propriedade atenderá a sua função social’.

Assim, a propriedade pode e deve sofrer restrições, em face de nosso ordenamento

jurídico-constitucional.  Inúmeras  são  as  hipóteses  de  imposição  de  restrições  à

propriedade,  como ocorre,  por  exemplo,  nas chamadas limitações administrativas.

Outra hipótese de restrição à liberdade consiste no chamado exercício do poder de

polícia, quando, então, o Estado intervém na atividade do particular quando esta se

revelar potencialmente nociva ao interesse público. Assim, a intervenção estatal dar-

se-á de modo a impor determinados condicionamentos ao particular,  com vistas a

evitar danos antissociais que sua atividade pode ensejar.

Outro exemplo de restrição à propriedade é o relativo a imóvel urbano que não foi

edificado ou que está, de algum modo, subutilizado ou não utilizado. Conforme dispõe

a Constituição, o titular do imóvel, caso não promova seu adequado aproveitamento,

ficará sujeito, sucessivamente, a parcelamento ou edificação compulsórios; imposto

sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; desapropriação

com pagamento mediante títulos da dívida pública resgatáveis no prazo de até dez

anos,  em  parcelas  anuais,  iguais  e  sucessivas,  assegurados  o  valor  real  da

indenização e os juros legais.

Caso se trate de imóvel rural, a Constituição da República estabelece que ‘compete

à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural

que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em

títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no

prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização

será definida em lei’.

Há, evidentemente, a hipótese constitucional da desapropriação por necessidade,

utilidade pública  ou interesse social,  mediante  justa  e  prévia  indenização (art.  5º,

XXIV).

Por  fim,  o  caso  extremo  de  intervenção  do  Estado  na  propriedade  privada

consubstancia-se  no  confisco  de  imóvel  utilizado  para  o  cultivo  de  substâncias

entorpecentes, sem que haja nenhum direito indenizatório.

Por outro lado, deve-se citar o disposto no art. 174 da Lei Maior, segundo o qual

‘como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na
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forma  da  lei,  as  funções  de  fiscalização,  incentivo  e  planejamento,  sendo  este

determinante para o setor público e indicativo para o setor privado’. Neste preceptivo

constitucional,  resultam  claros  os  limites  delineados  à  ingerência  do  Estado  na

iniciativa privada no que concerne ao planejamento, quando, então, a atuação estatal

haverá de ter cunho meramente indicativo, e não impositivo ou imperativo. A propósito

desse dispositivo, impõe-se, por ser oportuna, a lição do Prof. Celso Antônio Bandeira

de Mello:  ‘a dicção categórica do artigo deixa explícito que, a título de planejar,  o

Estado não pode impor aos particulares nem mesmo o atendimento às diretrizes ou

intenções  pretendidas,  mas  apenas  incentivar,  atrair  os  particulares,  mediante

planejamento indicativo que se apresente como sedutor para condicionar a atuação

da iniciativa privada’.

Feito esse breve apanhado das possibilidades constitucionais de intervenção na

propriedade privada, resulta claro que a medida preconizada no projeto em exame

desborda das hipóteses previstas na Lei Maior, a qual só admite, conforme foi visto,

uma  única  possibilidade  de  confisco.  A  proposição,  ao  estabelecer,  de  modo

impositivo,  que  os  estabelecimentos  comerciais  que  operam  com  produtos  de

natureza alimentícia destinem tais bens, uma vez destituídos de valor comercial, a

programas e ações governamentais de combate à fome, viola, de maneira ostensiva,

o direito fundamental à propriedade privada. Tal direito, conquanto não seja absoluto,

só pode sujeitar-se aos condicionamentos delineados no texto constitucional. 

Ora, os produtos de natureza alimentícia constituem propriedade do particular, o

qual  pode  lhes  dar  a  destinação  que  lhe  aprouver.  Bem  pode  ocorrer  que  o

proprietário dos alimentos queira ele próprio efetuar a doação destes, escolhendo,

assim, os donatários: moradores de rua, menores abandonados, amigos que passam

por dificuldades etc. Dessa forma, a medida preconizada no projeto, sobre atentar

contra  o  direito  de  propriedade,  viola  também a liberdade das  pessoas.  De fato,

ninguém  pode  ter  tolhida  a  liberdade  de  escolher  para  quem  doar  alimentos

parcialmente  consumíveis,  se  esta  for  a  sua  vontade.  De  outra  parte,  a  própria

caracterização do que venha a ser alimentos que não tenham valor comercial é, por si

só, extremamente complicada, podendo gerar problemas práticos no momento de se

determinar quais os alimentos que seriam doados.
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Além de representar afronta aos princípios da propriedade e da liberdade, tão caros

a qualquer regime político que se queira democrático, a proposição viola o princípio

da  razoabilidade,  o  qual,  numa  fórmula  sintética,  pode  ser  concebido  como

adequação de meios a fins. No caso em exame, o fim colimado é, a toda a evidência,

louvável.  Trata-se de combater  a fome, buscando disponibilizar  alimentos para os

mais necessitados. Contudo, o meio que a proposição elege se afigura totalmente

impróprio.  De  fato,  são inúmeros  os  estabelecimentos  comerciais  que  lidam com

gêneros  alimentícios.  Admitindo-se que  tal  lei  venha  a  ser  aprovada,  os  diversos

estabelecimentos comerciais difusamente espalhados pelo Estado ficariam obrigados

a destinar seus produtos, se enquadrados na hipótese legal, ao poder público. Feita a

abstração das dificuldades práticas deste enquadramento normativo,  não se pode

perder de vista que estamos a tratar de alimentos perecíveis. Mais que isso: produtos

já sujeitos à ação do tempo – aliás, essa a causa de seu desvalor comercial – e ainda

mais suscetíveis de deterioração. Imagine-se quão ágil haveria de ser o poder público

no momento de empreender as ações necessárias à implementação desse programa.

Se o fluir do tempo, por si só, já se mostra um fator determinante da deterioração dos

alimentos,  a  ele  se  somam  a  avaliação,  a  seleção,  a  classificação,  o

acondicionamento, o transporte e a estocagem desses alimentos. As possibilidades

de potencializar as perdas seriam muito maiores. 

Por  outro  lado,  se  a  medida  proposta  no  projeto  se  mostra  inteiramente

desarrazoada, impõe-se citar outra iniciativa governamental, em parceria com outros

setores da sociedade, também voltada para o combate à fome, portanto, visando ao

mesmo fim da proposição, porém buscando concretizá-lo por meios idôneos. Trata-se

do Programa Vitasopa, instituído pelo governo de Minas em parceria com o Serviço

Voluntário de Assistência Social – Servas – e as Centrais de Abastecimento de Minas

Gerais – Ceasa –, o qual  consiste no aproveitamento de excedentes agrícolas de

comercialização,  que passam por  um processamento  para  se transformar  em um

composto  alimentar  à  base  de  legumes,  verduras  e  cereais.  Com  isso,  evita-se

grande desperdício de alimentos, os quais pereciam às toneladas antes da instituição

desse programa. Transformam-se produtos de validade alimentar efêmera,  porque

perecíveis,  em  um  composto  alimentar  que  possui  um  ano  de  validade,  e  sem
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conservantes. 

O governo estadual busca criar novas fábricas de Vitasopa bem como oferecer o

suporte  logístico  para  a  distribuição  do  alimento,  além  de  empreender  ações  de

vigilância sanitária, também integrantes do programa. Saliente-se que, além do poder

público,  estão  engajados  no  Programa  Vitasopa  produtores,  comerciantes  e

voluntários, o que bem demonstra como são amplas as possibilidades de mobilização

social com vistas ao combate à fome.”

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 129/2011.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin

Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 161/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei n° 161/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  n° 1.160/2007,  ac rescenta dispositivo  à Lei  nº

15.259, de 27/7/2004, que institui o sistema de reserva de vagas na Universidade do

Estado de Minas Gerais – Uemg – e na Universidade Estadual de Montes Claros –

Unimontes.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, nos termos do art. 188 do Regimento

Interno.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 362/2011, de autoria  do Deputado Sargento Rodrigues,

que também objetiva acrescentar dispositivo à Lei nº 15.259, de 27/7/2004.

Cumpre-nos  preliminarmente  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.
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Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem como objetivo acrescentar dispositivos à Lei nº

15.259, de 27/7/2004, que institui  sistema de reserva de vagas nas universidades

públicas do Estado.

É importante 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  e  apresentou  substitutivo.  Vale  conferir  o

posicionamento  expressado  anteriormente  e  reproduzir  a  argumentação  jurídica

apresentada na ocasião:

“Pretende-se incluir dois parágrafos no art. 1º da mencionada lei, assegurando aos

candidatos  que  eventualmente  venham  a  se  beneficiar  da  reserva  de  cotas

estabelecida na lei a gratuidade na inscrição no processo seletivo para o ingresso na

faculdade. Deseja-se ainda vedar a cobrança de qualquer taxa – como, por exemplo,

a taxa de matrícula dos alunos segundo o critério de reserva de cotas estabelecido na

lei. Além disso, pretende-se oferecer a esses alunos programas de permanência e

assistência estudantil, auxiliando-os financeiramente mediante a concessão de ajuda

de custo para transporte, alimentação e aquisição de material didático e livros.

Quanto ao § 1º que se pretende acrescentar ao art. 1º da Lei nº 15.259, cumpre-nos

informar que tramita nesta Casa o Projeto de Lei  nº 739/2007,  com o objetivo de

assegurar  a  gratuidade  na  inscrição  do  vestibular  para  alunos  carentes.  Essa

proposição é mais ampla que o projeto em apreço, pois alcança todos os candidatos

carentes, e não apenas os beneficiados pelo sistema de cotas.

A vedação da cobrança de taxa de matrícula  dos beneficiados pelo  sistema de

cotas e a sua participação em programas de assistência estudantil são propostas que

não encontram óbices de natureza jurídica.

(...)

Sabe-se também que o sistema de cotas deve ser acompanhado de uma política

que assegure a permanência do estudante na instituição de ensino. Não basta o seu

ingresso  se  não  lhe  forem  asseguradas  as  condições  de  permanência.  Assim,  é

importante  a  integração  do  aluno  aos  programas  de  assistência  estudantil

desenvolvidos pelas universidades públicas estaduais. Contudo, o art. 8º da lei em
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vigor já prevê a atuação complementar das instituições de ensino, razão pela qual é

desnecessário incluir na lei o § 2º do art. 1º da proposição em exame.

Julgamos oportuno apresentar o Substitutivo nº 1 para promover ajustes de técnica

legislativa. As normas que se pretende acrescentar à lei não explicam ou restringem o

sentido do art. 1º, razão pela qual não devem ser incluídas como parágrafo desse

artigo. Assim, propomos a inclusão de um novo artigo à lei em vigor.”

Acrescente-se que, no dia 13/08/2008, foi publicada a Súmula Vinculante nº 12, do

Supremo Tribunal Federal – STF –, dispondo que “a cobrança de taxa de matrícula

nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal”.

Por força do art. 103-A da Constituição, referido enunciado tem efeito vinculante em

relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta,

nas esferas federal, estadual e municipal. Ou seja, a impossibilidade de cobrança de

taxa de matrícula dessas universidades se trata  de  entendimento obrigatório,  que

deve ser  seguido  por  toda a Administração e pelo Poder  Judiciário,  sob pena de

responsabilidade.

Por fim, cabe-nos mencionar a proposição anexa – o Projeto de Lei nº 362/2011 –

que  contém  o  mesmo teor  do  Substitutivo  nº  1  acatado,  por  esta  Comissão,  na

legislatura passada.

Conclusão

Considerando  o  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  161/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o art. 7º–A à Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, que institui sistema

de reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – e na

Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, para o grupo de candidatos

que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, fica acrescida do seguinte art. 7º–

A:

“Art.  7º–A – É vedada a cobrança, dos estudantes beneficiados pela reserva de
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vagas de que trata esta lei, de taxa de matrícula ou qualquer quantia financeira para a

participação nas atividades acadêmicas.”.

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

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin

Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 300/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei nº 300/2011, do Deputado Elismar Prado, “altera a Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975, dispondo sobre a não incidência do ICMS sobre a operação

das mercadorias de arroz e feijão no Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2010,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete agora 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 proposta.

Fundamentação

O projeto em tela pretende acrescentar, no rol do art. 7º da Lei nº 6.763, de 1975,

nova hipótese de não incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de

mercadorias  e  sobre  prestações  de  serviços  de  transporte  interestadual  e

intermunicipal e de comunicação  – ICMS –, ou seja, as operações envolvendo as

mercadorias arroz e feijão.

Em sua justificação, ressalta o autor da proposição que a medida seria importante

para  a  queda  do  preço  dos  alimentos  que  compõem  a  cesta  básica  e,  por

conseguinte, para a melhoria da condição nutricional da população.

Não obstante a nobre  intenção do autor,  o  projeto  encontra óbices de natureza

constitucional  e  legal  que  inviabilizam  sua  tramitação  nesta  Casa,  como

demonstramos a seguir.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, determina que a proposta de

concessão  ou  ampliação de incentivo  ou  benefício  de  natureza  tributária  da  qual
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decorra  renúncia  de  receita  esteja  acompanhada  da  estimativa  do  impacto

orçamentário-financeiro  no  exercício  em que deve iniciar  sua vigência  e nos dois

exercícios seguintes. Além disso, o proponente deverá demonstrar que a renúncia foi

considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária ou que a proposta está

acompanhada  de  medidas  de  compensação,  por  meio  do  aumento  de  receita,

proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou

criação de tributo ou contribuição, o que não se verifica no caso em análise.

Note-se,  ainda,  que  a  proposição  fere  o  art.  155,  §  2°,  incisos  VI  e  XII,  da

Constituição da República, pois não se reporta a nenhuma deliberação do Conselho

Nacional  de  Política  Fazendária  –  Confaz.  A Lei  Complementar  nº  24,  de  1975,

recepcionada  pela  ordem  jurídico-constitucional  inaugurada  em  outubro  de  1988,

exige, para a concessão do benefício fiscal relativo ao ICMS, convênio celebrado pela

totalidade das unidades federativas presentes a reunião do Confaz convocada para

tal fim.

Esse  procedimento,  a  propósito,  vem  sendo  reiteradamente  reconhecido  por

decisões do Supremo Tribunal Federal – STF –, valendo lembrar a manifestação da

Ministra Ellen Gracie, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 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”.

Destaque-se que o Convênio ICMS 128/1994, celebrado no âmbito do Conselho

Nacional de Política Fazendária – Confaz –, autoriza os Estados e o Distrito Federal a

estabelecer  carga  tributária  mínima  de  7%  do  ICMS  nas  saídas  internas  de

mercadorias que compõem a cesta básica. Não há, no entanto, nesse instrumento, a

definição  dos  componentes  da  cesta  básica.  Cumpre  salientar  que  o  referido

convênio é autorizativo, sendo necessária, para a sua eficácia, a ratificação em cada

Estado.

Em Minas Gerais, o Decreto nº 43.080, de 13/12/2002, que aprova o Regulamento

do ICMS – RICMS –, implementa o convênio do Confaz acima referido, por meio de

redução de base de cálculo do imposto a diversos produtos alimentícios que integram
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a cesta básica.

Assim, nas operações internas com o arroz e o feijão, tributadas com alíquota de

12%, a redução da base de cálculo será de 41,66%, o que corresponde, nesse caso,

a uma alíquota efetiva de 7%.

Ademais, com relação às mencionadas mercadorias cumpre ressaltar o disposto no

inciso I do art. 32-B da Lei nº 6.763, de 1975. O referido dispositivo autoriza o Poder

Executivo a conceder crédito presumido do ICMS de até 100% do imposto devido nas

operações de saída de arroz e feijão promovidas por estabelecimento industrial. Em

sintonia com a lei, o inciso XXIII do art. 75 do RICMS assegura o crédito presumido,

até 31/12/2011, ao estabelecimento industrial, nas saídas de arroz e feijão, de valor

equivalente  ao  imposto  devido,  vedado  o  aproveitamento  de  outros  créditos

relacionados com a operação.

Percebe-se, pelo exposto, que o Estado de Minas Gerais tem implementado, dentro

dos  limites  legais  e  constitucionais,  a  efetiva  desoneração  da  cadeia  produtiva

envolvendo  o  arroz  e  o  feijão,  não  apresentando  o  projeto  em  análise  os

pressupostos para a outorga de benefício fiscal de ICMS.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei nº 300/2011.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin

Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 366/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  698/2007,  “dispõe  sobre  a  vigilância

sanitária nos estabelecimentos prisionais 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 Segurança Pública 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,  cabe  registrar  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 ocorreu

alteração constitucional  superveniente  que propiciasse uma nova interpretação da

matéria, somos levados a reproduzir, nesta peça opinativa, a mesma argumentação

jurídica apresentada na ocasião:

“O projeto de que se cogita tem duas finalidades básicas. A primeira consiste em

introduzir o art. 128-A na Lei nº 11.404, de 1994, que contém normas de execução

penal,  a  fim  de  submeter  os  estabelecimentos  prisionais  do  Estado  a  controle

sanitário,  observadas  as  disposições  do  Código  Estadual  de  Saúde.  A segunda

consiste em alterar a redação do inciso IV do art. 82 da Lei nº 13.317, de 1999, que

contém o Código de Saúde do Estado, no escopo de mencionar explicitamente no

preceito legal os estabelecimentos prisionais como órgãos destinatários da vigilância

sanitária. 

Não obstante a proposição vise à modificação de diplomas normativos distintos (Lei

de Execução Penal e Código Estadual de Saúde), o objetivo é único, ou seja, sujeitar

os estabelecimentos prisionais do Estado às ações de polícia administrativa voltadas

para a vigilância sanitária, o que abrange penitenciárias, presídios, cadeias públicas e

estabelecimentos congêneres. No caso em tela, o poder de polícia nesse domínio

deverá ser exercido mediante a fiscalização e o controle das unidades prisionais pelo

Executivo, tendo, em última análise, o propósito de proteger a saúde dos detentos.

A Constituição da República, no art. 23, II, enquadra o tema da proteção da saúde e

da assistência pública  no  domínio  da  competência  comum de todos  os entes  da

Federação brasileira, prerrogativa que compreende tanto a edição de atos normativos

quanto  a  prática  de  atos  concretos  tendentes  à  defesa  da  saúde  da  população.

Destarte, é lícito ao Estado editar normas jurídicas sobre a matéria, uma vez que o

tema não foi reservado ao domínio legislativo federal ou municipal.
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Por  outro  lado,  o  assunto  que  se  pretende disciplinar,  por  meio  do  projeto  em

comento, não se encarta na iniciativa privativa de órgão ou autoridade, fato que torna

legítima  a  iniciativa  de  membro  desta  Casa  para  a  deflagração  do  processo

legislativo. Entretanto, o art. 2º do projeto, que propõe nova redação para o art. 82, IV,

da  Lei  nº  13.317,  merece reparos,  pois,  ao  inserir  os  estabelecimentos prisionais

entre as instituições submetidas às inspeções sanitárias, o dispositivo os enquadra

como categoria do gênero estabelecimento de hospedagem, o que não nos parece

razoável.  Para  exemplificar,  pode-se  conceber  facilmente  que  hotéis,  pensões,

pousadas  e  estabelecimentos  análogos  se  destinam  à  hospedagem  de  pessoas,

mediante o pagamento da estadia; todavia, o mesmo entendimento não é coerente

quando se fala de unidades prisionais, que têm a finalidade de abrigar pessoas que

cometeram  crimes  ou  contravenções  penais.  Consequentemente,  não  seria

juridicamente aceitável inserir as unidades prisionais na categoria de instituições de

hospedagem. Para corrigir esse equívoco, apresentamos, na conclusão desta peça

opinativa, a Emenda nº 1”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 366/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“Art.  2º – Fica acrescentado ao art.  82 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de

1999, o seguinte inciso XII, renumerando-se o último inciso:

Art. 82 – (...)

XII – os prisionais;”.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin

Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 376/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em tela, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 829/2007,
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requerido pelo Deputado Célio Moreira, “dispõe sobre a política de incentivo ao uso

da energia solar no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno. 

Cabe  a  esta  Comissão  analisar  a  matéria  quanto  a  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Importa ressaltar inicialmente que a proposição 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 epígrafe pretende instituir  política pública de incentivo  ao uso da

energia solar, como instrumento não só de contribuição, por parte do Estado, para o

desenvolvimento  ambiental  sustentável,  mas  também  de  redução  de  custos

financeiros nos órgãos e nas entidades da administração pública.

Quando do exame do Projeto de Lei nº 629/2003, convertido na Lei nº 15.074, de

5/5/2004, a Comissão de Constituição e Justiça salientou que esse tipo de medida

beneficia o meio ambiente e faz baixar o custo de vida, no contexto da implantação

de sistemas de energia solar  nos projetos de construção de habitações populares

realizados com recursos do Fundo Estadual de Habitação – FEH. 

A Comissão ressaltou, também, a necessidade de o poder público atuar objetivando

estimular  e orientar  a população quanto à utilização de outras  fontes  de energia.

Quanto aos aspectos jurídicos da matéria,  a Comissão emitiu  parecer favorável  à

tramitação do projeto. 

De  acordo  com  esse  entendimento,  revela-se  constitucional  projeto,  que,  sem

legislar sobre energia – matéria da alçada privativa da União –, estabelece política

pública de incentivo ao uso de energia de fonte renovável, como a solar, de forma
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complementar ou substitutiva às tradicionais, como as termelétricas e hidrelétricas.

Concordamos com esse entendimento. 

A proposição em exame e o Projeto de Lei nº 629/2003 dispensam à energia solar

tratamento  semelhante;  a  diferença  substancial  entre  as  duas  proposições  diz

respeito ao alcance da medida. No projeto em tela, a política se volta para o Estado

como um todo; no Projeto de Lei nº 629/2003, é ela dirigida especificamente para a

construção de habitações populares com recursos do poder público estadual. Assim,

em nossa avaliação, ambas as políticas podem coexistir  de forma autônoma, sem

que uma prejudique a outra.

Não obstante isso, registramos a existência da Lei nº 15.698, de 25/7/2005, que

dispõe sobre a política de incentivo ao uso da energia eólica e dá outras providências.

Assim,  para condensar  num único diploma normativo as disposições relacionadas

com o uso de energia alternativa de fonte renovável,  apresentamos, na conclusão

deste parecer, o Substitutivo nº 1”.

Observamos,  além  disso,  que  a  criação  de  órgão  público  no  âmbito  do  Poder

Executivo consubstancia matéria de iniciativa legislativa privativa do Governador do

Estado, por força do art. 66, III, “e”, da Constituição mineira, o que prejudica os arts.

3o e 4o da proposição sob exame.

Registramos ainda que foi apensado à proposição em análise o Projeto de Lei nº

968/2011, cujos arts. 5o e 6o incorrem no mesmo vício, ao pretenderem instituir novo

órgão na estrutura do Poder Executivo estadual.

Ademais,  as  determinações  constantes  no  processo  apensado,  de  aumento  da

tarifa de energia elétrica e de vinculação de recursos da Companhia Energética de

Minas Gerais – Cemig – ao programa que visa a instituir encontra obstáculo no fato

de que é a União o Poder concedente dos serviços de energia elétrica, conforme

inteligência do art. 21, XII, “b”, da Constituição da República.

Ao que nos parece, entretanto, as prioridades definidas no art. 4o da proposição

apensada podem ser incluídos no substitutivo ao projeto sob exame.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  376/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir
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apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a política estadual de incentivo ao uso da energia eólica e da energia

solar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O poder público desenvolverá ações visando a incentivar o uso da energia

eólica e da energia solar.

Art. 2º – Caberá ao Poder Executivo:

I – promover estudos visando à ampliação do uso de energia elétrica gerada a partir

da energia eólica e da energia solar;

II – promover campanhas educativas sobre as vantagens do uso da energia eólica e

da energia solar;

III  – financiar  ações que incentivem a produção e a aquisição de equipamentos

geradores da energia eólica e da energia solar;

IV  –  financiar  pesquisas  de  mapeamento  do  potencial  da  energia  eólica  e  da

energia solar no Estado, a serem desenvolvidas pelas entidades competentes;

V – promover  estudos  para  a  concessão de benefícios  tributários  às  empresas

produtoras de equipamentos geradores da energia eólica e da energia solar.

Parágrafo único – Terão prioridade nos financiamentos de que trata o inciso III:

I – os pequenos produtores rurais, com preferência para aqueles situados na área

da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene -;

II – os consumidores residentes nos aglomerados urbanos;

III – as instituições de ensino público;

IV – os hospitais da rede pública;

V – as microempresas e as empresas de pequeno porte;

VI  –  os  Municípios,  de  acordo  com  a  ordem  decrescente  do  Índice  de

Desenvolvimento Humano. 

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

Art. 4º – Fica revogada a Lei nº 15.698, de 25 de julho de 2005.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Carlin Moura - Cássio Soares.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 404/2011

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  216/2007,  dispõe  sobre  a

exploração  e  a  fiscalização  da  Lotominas  pela  Loteria  do  Estado  e  dá  outras

providências.

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, do Regimento Interno.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão, para exame de sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

Inicialmente, cabe registrar que o projeto em estudo foi examinado na legislatura

passada por esta Comissão, ocasião em que recebeu parecer pela antijuridicidade,

pela  inconstitucionalidade  e  pela  ilegalidade  da  matéria,  por  razões  de  ordem

constitucional e legal. Por não haver alterações constitucionais que justifiquem novo

exame  da  matéria  no  âmbito  de  competência  desta  Comissão,  mantivemos  o

entendimento anterior:

“O projeto objetiva estabelecer que a Loteria do Estado de Minas Gerais – Lemg –

poderá  explorar,  sem  prejuízo  de  outras  modalidades,  as  seguintes  espécies  de

loterias, consoante dispõe o art. 1º: Lotominas, que consiste em sorteios, ao acaso,

de números, de 1 a 89, alinhados em cartela, com extrações sucessivas, até que um

ou  mais  concorrentes  atinjam  o  objetivo  previamente  determinado,  sendo  a

premiação  feita  mediante  rateio  com  pagamento  em  moeda  corrente  ou  bens

materiais;  Lotominas  “on-line”,  que  consiste  na  utilização  de  terminal  eletrônico

munido de vídeo, cilindro ou qualquer outra forma de demonstração da combinação

vencedora, contendo gerador de números aleatórios, símbolos ou figuras, acionado

diretamente  pelo  jogador,  mediante  aposta  em  dinheiro  ou  seu  equivalente,

proporcionando  prêmios  em  dinheiro;  e  Lotominas  Popular,  que  consiste  na

realização  de  sorteios  eventuais,  em  locais  e  datas  previamente  anunciados,
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mediante processo de extração aleatória,  sem contato humano,  podendo oferecer

prêmios exclusivamente em forma de bens ou serviços.

Objetiva, ainda,  a proposição dispor sobre o credenciamento, a autorização e o

funcionamento dos agentes lotéricos.

No caso dos jogos lotéricos, o seu disciplinamento se dá pelo Decreto-Lei nº 594,

de 27/5/69, instrumento normativo de observância obrigatória por todos os Estados. A

estes é dado, por concessão do governo da União, tão somente planejar, coordenar,

executar e controlar o jogo lotérico para a sua exploração, mas lhes é defesa a edição

de normas legais disciplinadoras da matéria, à semelhança do disposto no projeto em

tela, que chega a criar novas modalidades de jogo.

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

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, de 1941, 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:

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:
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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.

Ressalte-se  o  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 bilhetes, listas, vales, sinais, símbolos ou

meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens

de outra natureza”.

Vê-se, pois, que a matéria em análise refoge ao âmbito de competência legislativa

dos Estados, visto que a Constituição da República defere à União a competência

privativa para legislar sobre sorteios, segundo o disposto no inciso XX do art. 22”.

Por  ser  oportuno,  ressaltamos  que,  reiteradas  vezes,  esta  Comissão  emitiu

pareceres  com  fulcro  nas  razões  apontadas,  sobre  matérias  semelhantes,  na

legislatura passada.

Conclusão

Concluímos,  portanto,  pela  antijuridicidade,  pela  inconstitucionalidade  e  pela

ilegalidade do Projeto de Lei nº 404/2011.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Carlin  Moura  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 466/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  466/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  224/2007,  dispõe  sobre  a
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devolução  do  valor  da  matrícula  nos  estabelecimentos  de  ensino  superior,  nas

situações que especifica.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e

Informática. 

Vem  a  matéria,  agora,  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 análise pretende obrigar os estabelecimentos de ensino superior a

devolver aos alunos que desistam do curso o valor integral da matrícula já pago, no

ato da desistência. 

Esta Comissão já analisou a matéria na legislatura passada ao emitir parecer sobre

o  Projeto  de  Lei  nº  224/2007,  ocasião  em  que  concluiu  pela  juridicidade  da

proposição. Como não houve mudança no ordenamento jurídico que justificasse um

novo entendimento sobre o tema, ratificamos os argumentos jurídicos utilizados por

esta Comissão para sustentar a constitucionalidade da matéria, que transcrevemos a

seguir: 

“A proposição visa a solucionar um problema que ocorre de forma reiterada nos

períodos de matrícula em cursos superiores: o candidato aprovado no vestibular de

uma determinada instituição se vê forçado a fazer  a matrícula  naquela instituição

mesmo sem saber o resultado do processo seletivo de outras instituições de ensino

em  que  também  prestou  concurso.  Sendo  aprovado  em  concursos  de  diferentes

instituições, o candidato opta por uma e desiste da matrícula em outra. Ocorre que,

com respaldo no contrato celebrado com o estudante, algumas instituições de ensino

se negam a devolver os valores correspondentes à matrícula. 

Duas questões se colocam: pode a lei restringir esta matéria ou ela diz respeito à

livre  iniciativa  das  instituições  de  ensino?  Admitindo-se  a  possibilidade  de  lei

disciplinar  a  matéria,  pode  ser  lei  estadual,  ou  seja,  a  matéria  se  enquadra  na

competência legislativa dos Estados?

A resposta à primeira questão já foi dada pelos Tribunais, que vêm reconhecendo,
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com base nos princípios de direito civil e de direito do consumidor, a possibilidade de

o Juiz reduzir multas excessivas estabelecidas em contrato e a obrigatoriedade de

devolução parcial dos valores pagos.

Da decisão judicial cuja ementa transcrevemos a seguir, pode-se extrair a resposta

para a segunda questão, ou seja, se o Estado pode disciplinar a matéria:

“Ementa - Ensino – Estabelecimento superior – Matrícula – Pedido de restituição do

valor pago, em virtude de desistência do curso – Admissibilidade – Aplicabilidade das

regras do Código de Defesa do Consumidor – Prazo de sete dias do artigo 49 do

estatuto  em  tela  inaplicável  à  espécie  –  Não  devolução  dos  valores  pecuniários

prestados, que configura locupletamento indevido – Recurso parcialmente provido.”

(Relator: Fonseca Tavares – Apelação Cível nº 198.603-1 – São Paulo – 25/5/94).

Ora,  se  a  relação  entre  instituição  e  estudante  é  mediada  pelo  direito  do

consumidor, pode o Estado legislar sobre o assunto, considerando-se que o Código

de Defesa do Consumidor é norma geral no contexto da competência concorrente,

consoante dispõe o art. 24, V, da Constituição Federal. 

Não obstante, há que se considerar aqui o ponto de vista das instituições de ensino,

devendo-se admitir  que a matrícula seguida de sua desistência gera despesas de

cunho operacional e administrativo para a instituição. O argumento encontra guarida

no  princípio  da  razoabilidade,  pois,  efetuada a  matrícula,  inicia-se  o  processo de

organização das turmas, dos diários escolares e outros procedimentos próprios dessa

atividade econômica. Ademais, a instituição deverá contactar outro candidato após a

desistência  da  matrícula,  o  que,  por  certo,  representa  custo  administrativo.

Certamente, tais custos não justificam a retenção integral do valor da matrícula, uma

vez que a maior parte das despesas da instituição deriva de sua atividade principal,

qual seja o ensino, benefício não usufruído por quem desistiu da matrícula. 

Dessa forma, parece-nos mais razoável determinar a restituição de uma parte da

matrícula, permitindo a retenção de outra parte para cobrir os mencionados custos. 

Assim, do princípio da razoabilidade passamos ao da proporcionalidade, tendo em

vista a necessidade de fixar parâmetros para definir o percentual que a instituição

poderá reter; todavia, se esta Comissão entende que pode a lei estadual estabelecer

a  obrigatoriedade  de  restituição  de,  pelo  menos,  parte  do  valor  pago  a  título  de
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matrícula,  a  comissão de  mérito  terá  melhores condições  de avaliar  o  percentual

correspondente, podendo, para isto, ouvir representantes dos setores interessados.

Por fim, alteramos a penalidade pelo descumprimento da norma, remetendo-a ao

art. 56 do Código do Consumidor, pois sobre esta matéria o Estado tem competência

legislativa suplementar, nos termos do § 2º do art. 24 da Constituição da República. O

projeto original, que estabelecia a multa para o candidato, invade a seara do direito

civil, cuja competência é privativa da União”.

Conclusão

Pelos  fundamentos  apresentados,  concluímos  pela  juridicidade,  pela

constitucionalidade  e  pela  legalidade do Projeto  de  Lei  nº  466/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a devolução de pagamento em virtude da desistência de matrícula em

instituições de ensino superior.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a instituição de ensino superior obrigada a devolver, no prazo de trinta

dias, no mínimo 80% (oitenta por cento) do valor da matrícula ao aluno que desistir do

curso ou solicitar transferência antes do início das aulas.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará a aplicação ao infrator de

uma das 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 Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Carlin  Moura  -  Cássio

Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 485/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  485/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  91/2007,  “dispõe  sobre  a

concessão  de  incentivos  fiscais  com  o  objetivo  de  estimular,  criar  e  amparar
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entidades públicas que atuem nas áreas de saúde, educação e assistência social no

Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno. 

Fundamentação

O projeto em exame pretende, nos termos de seu art. 1º, estabelecer normas de

incentivo fiscal às pessoas jurídicas que ampararem entidades públicas atuantes nas

áreas de saúde, educação e assistência social no Estado. Entende-se como amparo

todo  e  qualquer  estímulo  material  que  objetive  a  criação,  a  ampliação,  a

reestruturação e a manutenção de tais entidades. O projeto tenciona, ainda, conferir a

determinadas  secretarias  de  Estado  a  atribuição  para  aprovar  os  projetos  das

entidades beneficiárias e para fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos por estas.

Inicialmente,  ressaltamos  que esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de proposições semelhantes em legislaturas anteriores. Tendo em

vista que não houve inovação no ordenamento jurídico que justificasse uma nova

interpretação do projeto, passamos a expor os argumentos utilizados anteriormente

no parecer referente ao Projeto de Lei nº 91/2007.

Do ponto de vista jurídico-formal,  a matéria se insere na competência legislativa

estadual,  conforme estabelece o inciso I  do art.  24 da Constituição da República.

Quanto à iniciativa legislativa, também não há nada que impeça, de modo geral, a

tramitação da idéia contida na proposta, já que inexiste norma instituidora de iniciativa

privativa no caso. No entanto, quanto ao conteúdo que encerra, o projeto em exame

cuida  de  estabelecer  incentivos  fiscais,  desrespeitando  comandos  da  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  (Lei  Complementar  nº  101,  de  4/5/2000).  A renúncia  de

receita  pelos  entes  políticos  ficou  condicionada  ao  atendimento  de  requisitos

especiais por ela estabelecidos. O seu art. 14 dispõe o seguinte:

“Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual  decorra  renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada de estimativa  do
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impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no

‘caput’,  por  meio  do  aumento  de  receita,  proveniente  da  elevação  de  alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição”.

A renúncia de receita 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, bem

como  outros  benefícios  que  deem  tratamento  diferenciado  a  pessoas  físicas  ou

jurídicas, tal como se pretende na proposta do projeto. Ademais, o projeto atribui a

determinadas  secretarias  de  Estado  competência  para  aprovar  os  projetos  das

entidades beneficiárias e fiscalizar a aplicação dos recursos por estas recebidos. 

Quanto a este aspecto,  ocorre vício de iniciativa.  O processo de estruturação e

definição das atribuições dos órgãos integrantes da administração pública estadual é

matéria  que  se  insere  no  domínio  da  exclusiva  iniciativa  do  Poder  Executivo,

conforme dispõe a alínea “e” do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado, regra

que se desdobra e que densifica o princípio da separação dos Poderes, expresso no

art. 2º da Constituição da República.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 485/2011.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Carlin  Moura  -  Cássio

Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 772/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do  Projeto de Lei  nº  393/2007,  dispõe sobre a comprovação do

registro  na  respectiva  entidade  de  fiscalização  profissional,  para  investidura  em

cargos, empregos ou funções na administração pública direta, indireta, autárquica ou

fundacional  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Cabe  agora  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, consoante o disposto no Regimento Interno.

Fundamentação

Inicialmente,  é  importante  ressaltar  que  a  proposição  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura  anterior,  oportunidade  em  que  esta  Comissão  analisou  detidamente  a

matéria no que tange ao juízo  de admissibilidade.  Vale  conferir  o  posicionamento

expressado  anteriormente  e  reproduzir  a  argumentação  jurídica  apresentada  na

ocasião:

“Nos termos do art. 1º da proposta, a investidura em cargos, empregos ou funções

na  administração  pública  direta,  indireta,  autárquica  ou  fundacional  dos  Poderes

Executivo e  Legislativo de Minas  Gerais  bem como a nomeação para cargos em

comissão de livre provimento para os quais é exigida habilitação profissional de nível

superior  serão  precedidas  da  comprovação  de  registro  no  Conselho  Regional  de

fiscalização profissional.

Dispõe o inciso XIII do art. 5º da Constituição da República que é livre o exercício

de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que

a lei  estabelecer.  As profissões regulamentadas em leis específicas, que trazem a

exigência  do  registro  profissional,  devem ser  exercidas somente  se o  profissional

estiver  devidamente registrado no órgão competente.  Todo empregador, da esfera

pública ou privada, antes que o futuro empregado inicie as atividades, deve aferir se

ele está legalmente habilitado para trabalhar. Esse, portanto, é um dos requisitos para

a investidura  em  cargos,  empregos  ou funções  na  administração pública  direta  e

indireta  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados  e  dos  Municípios.  Nesse  sentido,  a
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proposta em epígrafe tem plena sustentação jurídica. 

Ademais, como mostra o autor, a proposta não versa, direta ou indiretamente, sobre

a criação de cargos, funções ou empregos nem sobre a criação, a estruturação e as

atribuições de órgãos da administração pública, razão pela qual não apresenta vício

de iniciativa, à luz do disposto no art. 66 da Constituição mineira. 

Por  outro  lado,  a  referência  feita  aos  conselhos  profissionais  não  interfere  nas

competências nem na forma de atuação, assunto sob a responsabilidade normativa

da União. Portanto, não há que se falar em vício de competência. Do ponto de vista

orçamentário e financeiro, a proposta não traz despesa para os cofres públicos.

Por último, não é válido o argumento de que a proposta versa sobre regime de

servidor público, uma vez que ela não dispõe sobre a relação jurídica instituída entre

o Estado e os seus agentes, mas apenas veicula uma obrigação estatal decorrente

de normas da legislação federal.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 772/2011.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  Carlin

Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 826/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

1.312/2007,  requerido  pelo  Deputado  Almir  Paraca,  “dispõe  sobre  a  eliminação

gradual do fogo em plantação de cana-de-açúcar”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 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.
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Fundamentação

Importa ressaltar inicialmente que a proposição 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:

“A proposição em exame propõe dois cronogramas para a eliminação gradual do

uso do fogo em plantação de cana-de-açúcar como método para eliminar a palha e

facilitar a colheita. O primeiro, com prazo final de quatro anos, aplicável às plantações

localizadas em áreas mecanizáveis. O segundo, com prazo final de 10 anos, aplicável

às plantações localizadas em áreas não mecanizáveis. Excepcionam-se apenas as

áreas plantadas com até 150 ha, que pertençam ao fornecedor de cana-de-açúcar e

nas quais ele faça a colheita, sem o auxílio de unidade agroindustrial, empresa a ela

coligada ou terceiro.

O projeto estabelece, ainda, critérios para o uso do fogo para queima da palha de

cana-de-açúcar  no  entorno  de  subestação  de  energia  elétrica,  perímetro  urbano,

unidade  de  conservação,  estação de telecomunicações,  ferrovia,  rodovia,  estrada

vicinal,  aeródromo público, linha de transmissão e distribuição de energia elétrica,

divisa de imóvel confrontante pertencente a terceiro e reserva ou área indígena.

Estabelece, também, uma série de obrigações para o responsável pela queima da

palha  da  cana-de-açúcar,  tais  como  dar  ciência  formal  à  autoridade  ambiental

competente e ao Corpo de Bombeiros, fazer aceiramento, manter equipe de vigilância

treinada e equipada e acompanhar a queima até a completa extinção do fogo.

Trata-se de projeto de lei de conteúdo semelhante à Lei nº 11.241, de 19/9/2002, do

Estado de São Paulo, cuja iniciativa coube ao Chefe do Executivo. A referida lei teve

por base estudos desenvolvidos pela Secretaria do Meio Ambiente daquela unidade

da Federação. (...)

A nosso ver, o projeto em epígrafe não encontra óbice jurídico de naturezas formal

e material. O controle e a eliminação do uso de fogo como método para eliminar a

palha  em plantação de  cana-de-açúcar  são medidas  de proteção ambiental  e  de



613
____________________________________________________________________________

segurança  pública.  Proteção  ambiental,  no  caso,  em  virtude  da  diminuição  da

poluição  atmosférica,  com  a  redução  da  emissão  de  monóxido  de  carbono  e  a

preservação da biodiversidade e de ecossistemas especialmente protegidos. A seu

turno, segurança pública envolve a incolumidade de pessoas e bens e a proteção do

patrimônio de interesse público, como redes de comunicação e de energia elétrica. 

Merece ser destacado que o combate da poluição é atribuição comum das diversas

esferas de governo,  e a competência para legislar sobre a matéria é assegurada aos

Estados, nos termos dos arts. 23, VI, e 24, VI, da Constituição Federal.

Ressalte-se também o art. 170, VI, da Magna Carta, que submete a ordem econômica

ao princípio da defesa do meio ambiente, entre outros, com o fim de assegurar a todos

existência digna, conforme os ditames da justiça social.

Em relação à  iniciativa  legislativa,  observamos  que  a  legitimidade  parlamentar  para

inaugurar o processo legislativo encontra respaldo no “caput” do art. 65 da Constituição do

Estado. Trata-se, no caso, de matéria não reservada a órgão ou Poder, nos termos do art.

66 do mesmo diploma normativo”.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 826/2011.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - Bruno Siqueira - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.065/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do 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, de 1990, e dá

outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/4/2011, foi o projeto distribuído às Comissões

de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  do  Consumidor  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno. 

Em cumprimento do disposto no art.  183, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à
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proposição o Projeto de Lei nº 1.406/2011, do Deputado Duarte Bechir,  o qual “dispõe

sobre a fixação de cartazes e placas que informam os consumidores sobre desconto na

antecipação de pagamento de dívida”.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico, constitucional e

legal da matéria, consoante prescreve o art. 102, III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação

Inicialmente,  assinale-se que proposição idêntica  tramitou nesta  Casa na legislatura

anterior, oportunidade em que esta Comissão analisou a matéria no exercício do controle

preventivo de constitucionalidade. Como não houve mudança constitucional ulterior que

justificasse uma nova interpretação da matéria, passamos a reproduzir a argumentação

apresentada na ocasião:

“A proposição tem o propósito de obrigar as instituições financeiras que operem com

financiamento, crédito, empréstimos e operações afins a afixar cartazes que contenham

avisos  informando  que  a  Lei  Federal  nº  8.078,  de  1990,  assegura  ao  consumidor  a

liquidação antecipada do débito,  total  ou parcial,  mediante a redução proporcional dos

juros e demais acréscimos. Determina também que esses cartazes deverão ter dimensões

suficientes e adequadas para a leitura e serão afixados em locais de ampla visualização

por  parte  do  consumidor,  ficando  a  cargo  dos  órgãos  de  defesa  do  consumidor  a

fiscalização do cumprimento da lei.

Quanto às consequências jurídicas decorrentes do desrespeito a essa regra, o projeto

prevê as seguintes penalidades: advertência, na primeira ocorrência; multa, no valor de

R$1.000,00,  na  segunda ocorrência;  multa  equivalente a  R$2.000,00,  nas  ocorrências

subsequentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo prazo máximo de

30 dias; e cassação do alvará de funcionamento. Por fim, a proposição estabelece o prazo

de 30 dias contados da publicação da lei para que os destinatários da norma tomem as

providências cabíveis.

Na verdade, a proposição em comento tem o propósito de divulgar o conteúdo do § 2º

do art. 52 da Lei Federal nº 8.078, de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e

dá outras providências. O preceito legal a que se pretende assegurar ampla divulgação

garante “ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante

redução proporcional dos juros e demais acréscimos”.

À primeira vista, pode parecer antijurídica a elaboração de lei estadual cuja finalidade é
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divulgar,  por  parte  dos  destinatários  do  comando,  determinado  direito  do  consumidor

assegurado explicitamente em norma federal.  Além disso,  o simples fato de o  projeto

obrigar  as  instituições  que  realizam  operações  financeiras  (financiamento,  crédito  e

empréstimo, etc.) pode dar a impressão de que o assunto versa sobre política de crédito

ou sistema financeiro nacional, matérias que se enquadram no âmbito da competência

legiferante da União. 

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.  São  providências  administrativas

endereçadas  às instituições financeiras que operam no Estado, as quais,  a  rigor,  não

dependeriam de lei  para  a  sua implementação,  cabendo  a  cada instituição  financeira

decidir  sobre  essa  divulgação;  todavia,  em face da  importância  da  matéria  e  de  sua

repercussão  no  interesse  público,  a  par  do  caráter  pedagógico  do  comando,  essa

exigência  afigura-se-nos  razoável,  principalmente  porque  o  cidadão  tem  o  direito

constitucional à informação. É dever do poder público,  no âmbito de sua competência

constitucional, esclarecer os cidadãos sobre seus direitos básicos, o que pode ser feito de

várias formas, seja por meio de campanhas educativas, seja por meio de programas, seja

mediante a afixação de informações em locais de maior circulação de pessoas. 

Assim,  nada impede o legislador estadual  de obrigar as instituições financeiras com

sede no  território  mineiro  a  afixar  cartazes  contendo  informações relativas  à  quitação

antecipada da dívida mediante a redução dos juros. Tal providência administrativa servirá

como um instrumento de divulgação dos direitos garantidos no âmbito federal, o que não

significa  dizer  que  o  Estado  estaria  fazendo  as  vezes  da  União  para  a  disciplina  de

matérias da alçada desta. O projeto em análise não altera a norma federal – nem poderia

fazê-lo  –,  mas  apenas  busca  uma alternativa  para  assegurar  a  sua  transparência  e,

consequentemente, informar as pessoas sobre seus direitos. 

É  cediço  que  a  publicidade  do  ato  legislativo,  por  si  só,  não  é  suficiente  para  o

conhecimento geral da lei. Nem todos os cidadãos têm acesso à imprensa oficial ou à

internet, o que é uma realidade incontestável no Brasil, fato que implica desconhecimento

dos direitos e das obrigações legais (...)

No entanto,  a  proposição contém vícios de natureza técnico-legislativa  passíveis  de

retificação, razão pela qual apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1.



616
____________________________________________________________________________

No que toca às sanções, promovemos adequações que tornam a proposta compatível

com a política de proteção ao consumidor”.

Quanto ao Projeto de Lei nº 1.406/2011, trata-se de matéria essencialmente idêntica à

proposição principal, uma vez que objetiva informar os consumidores sobre desconto em

caso de antecipação de pagamento de dívida, mediante a afixação de cartazes ou placas

nos  estabelecimentos  que  operam  com  financiamento,  crediário,  empréstimos  ou

operações  congêneres.  Se  a  finalidade  é  a  mesma,  inexiste  razão  para  a  tramitação

paralela de ambos os projetos, fato que justifica a anexação.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.065/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  divulgação,  no  âmbito  das  instituições  financeiras,  do  direito  do

consumidor à liquidação antecipada de débito mediante a redução proporcional dos juros

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – As instituições financeiras com sede no Estado ficam obrigadas a reservar

espaços, em locais de maior circulação de pessoas e de fácil visibilidade, para a afixação

de cartazes ou avisos informando sobre o direito à liquidação antecipada do débito, total

ou parcial, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, na forma do §

2º do art. 52 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 2º – A fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo dos órgãos de proteção e

defesa do consumidor.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penas 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, produzindo efeitos trinta dias

depois.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bruno Siqueira - Cássio Soares -

Tiago Ulisses.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA DA 8ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/5/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Luiz  Henrique  -  Entrega  de  placa  -  Palavras  do  Sr.  Ronan  de  Freitas  Pereira  -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Luiz Henrique - Tadeuzinho

Leite.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Vallée S.A. pelos 50 anos de

sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Ronan de Freitas

Pereira, Presidente da Vallée S. A.; Ariovaldo de Melo Filho, Presidente da Fiemg -

Regional  Norte;  Altino  Rodrigues  Neto,  Diretor-Geral  do  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária -  IMA -;  e  Deputado Luiz  Henrique,  autor  do  requerimento  que deu

origem a esta homenagem.
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Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, nesta solenidade, dos Exmos. Srs.

Helvécio Alves Carneiro, fundador da Vallée; da Exma. Sra. Maria Olívia de Castro e

Oliveira, Secretária Adjunta de Estado de Cultura; do Exmo. Sr. Antônio Carlos de

Barros  Martins,  Presidente  da  Fhemig;  da  Exma.  Sra.  Elbe  Brandão,  Diretora  de

Operações  do  Sebrae  Minas,  ex-Deputada  desta  Casa;  dos  Exmos.  Srs.  Márcio

Rezende,  Superintendente  da  Cemig;  Rafael  Silva  Gontijo,  Secretário  Adjunto  de

Planejamento e Coordenação de Montes Claros, representando o Prefeito Municipal,

Luiz Tadeu Leite;  ex-Deputado Ronaldo Magalhães, Secretário  Adjunto de Estado,

representando o Deputado Gil Pereira, Secretário de Estado para o Desenvolvimento

dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas; Ronan Ramos de Oliveira,

Assessor  Parlamentar  da  Câmara  dos  Deputados;  das  Exmas.  Sras.  Rita  Félix

Eugênio, Presidente da Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade - ABCMI-

MG -; Zélia Lobato, Vice-Diretora da Escola de Veterinária da UFMG; e dos Exmos.

Srs. José Anchieta da Silva, Presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais;

Arnaldo Garrocho, Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais;

Maurício Noronha, Assessor do Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia; e Jair

Asbahr, Prefeito Muncipal de Bueno Brandão.

Execução do Hino Nacional

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

pelas cantoras Babaya e Titi Walter e pelos cantores Bê Sant’Anna, Celso Adolfo,

Sérgio Santos e Tavinho Moura.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Luiz Henrique

Exmo.  Srs.  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado  de  Minas  Gerais;  Ronan  de  Freitas  Pereira,  Presidente  da  Vallée  S.A.;

Ariovaldo de Melo Filho, Presidente da Fiemg - Regional Norte; senhoras e senhores

aqui presentes, amigos e amigas, funcionários desta Casa, imprensa, boa-noite.

Completar  50  anos  significa  ter  vivido  e  principalmente  sobrevivido  a  todas  as

dificuldades surgidas ao longo do caminho. Significa ser um referencial de vida, de

projetos,  de  visão de futuro:  ter  investido  em algo que sobrevive  ao  tempo e ao
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espaço.

Ao  final  do  ano  passado,  eu  também  completei  50  anos.  E  aquele  momento

significou para mim ter acreditado em Deus e na necessidade da sua presença como

força  que  impulsiona  o  ser  humano  e  sua  capacidade  de  transformação.  É  sem

dúvida um marco.

Há 50 anos, Yuri Gagarin tornava-se o primeiro homem a viajar até o espaço. Era o

início da década de 60, e cada recanto do planeta Terra já tinha sido conquistado,

disputado,  marcado e remarcado.  Mas o homem podia mais.  Este feito  estimulou

rapidamente  o  desenvolvimento  da  tecnologia  e  a  ampliação  das  fronteiras  do

conhecimento.

Os seres humanos são exploradores, sonhadores e construtores da realidade!

Exploradores  e  construtores  foram também três  visionários  lúcidos  e  corajosos,

homens  do  Triângulo:  Helvécio  Carneiro,  Orvenor  Fernandes  e  Genésio  de  Melo

Pereira, que,  em uma inspiração empreendedora, iniciaram estudos e produziram,

com tecnologia de ponta, vacinas contra a febre aftosa, doença que, à época, atingia

duramente os rebanhos de todas as regiões do País.

Assim nascia  o Instituto Vallée,  com jeito  francês na grafia  para homenagear  o

cientista Henri Vallée, reconhecido pesquisador da febre aftosa.

Após alguns anos de experiência, a empresa se consolidou, aumentou a produção

e  expandiu  sua  linha  industrial  para  a  fabricação  de  outras  vacinas,  além  de

antiparasitários, terapêuticos, suplementos vitamínicos e outros produtos especiais.

Cem  por  cento  brasileira  e  cem  por  cento  mineira,  a  Vallée,  que  nasceu  em

Uberlândia,  transferiu-se para Montes Claros,  no Norte de Minas, em 1978 e,  em

1993,  graças  ao  seu crescimento  comercial,  passou  a  atuar  em todo  o  mercado

nacional  e ultrapassou as fronteiras nacionais.  Ao longo destes 50 anos,  a Vallée

soube crescer e se desenvolver, buscando sempre novas tecnologias e novas formas

de  atender  às  demandas  do  setor  veterinário,  atingindo  seu  público  de  maneira

responsável, com presença corporativa consciente, segura e, sobretudo, atenta às

transformações do dia a dia político, econômico, social e cultural.

Do ponto de vista institucional, é rotina para a Vallée frequentar os catálogos dos

melhores e maiores do País. Ocupa, atualmente, o 5º lugar no “ranking” do Sindicato
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Nacional  da  Indústria  de  Produtos  para  Saúde  Animal,  competindo  com  grandes

indústrias internacionais do segmento e com um dos maiores índices de investimento

em pesquisas na indústria brasileira. No campo da gestão tecnológica e da qualidade,

obteve certificados invejáveis, a exemplo do Prêmio do Mérito Tecnológico recebido

pelo Presidente da empresa, o engenheiro Ronan de Freitas Pereira, aqui presente,

conferido pela Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas

Inovadoras – Anpei.

Neste  momento,  Ronan,  quero  também  prestar  uma  homenagem  a  todos  os

funcionários da Vallée, principalmente àqueles do setor de pesquisa, porque, para

pensar em desenvolvimento num país como o nosso, Genival, primeiramente temos

que valorizar a pesquisa, e isso - diria - nossos conterrâneos de Montes Claros têm

feito  para  valorizar  o  nosso  Brasil.  Em  Minas  Gerais,  há  de  se  destacar  o  ex-

Governador e atual  Senador Aécio Neves, que cumpriu a Constituição Estadual e

investiu, a partir  de 2007, 1% da arrecadação do Estado em pesquisa. Esse é um

marco  na  história  de  Minas.  E  o  Governador  Anastasia  vem  mantendo  esses

investimentos,  que  realmente  são  necessários  à  infraestrutura  e  ao  nosso

desenvolvimento. Vocês estão de parabéns por serem pioneiros nisso.

Ciente de seu papel social, a Vallée ostenta ainda o título de empresa cidadã. Ela

busca, diariamente, consolidar-se como organização socialmente responsável, com

grande engajamento voluntário dos seus colaboradores em atividades solidárias e na

promoção  de  ações  voltadas  para  a  educação,  a  cultura  e  a  proteção  do  meio

ambiente. A consciência cidadã da Vallée determina o seu comportamento em relação

à  comunidade  que  a  acolhe  e  com  a  qual  vive  e  convive.  Os  anseios  e  as

reivindicações  da  comunidade,  manifestados  por  meio  das  lideranças  políticas,

econômicas,  sociais  e  culturais,  merecem  atenção  e  consideração  por  parte  da

empresa. A Vallée desenvolve programas coerentes com a cultura de seus públicos

preferenciais  e  iniciativas  consideradas  socialmente  pertinentes  e  fortemente

integradas na vida da comunidade norte-mineira, especialmente de Montes Claros.

Neste  momento  também  cumprimento  o  Deputado  Tadeuzinho  Leite,  aqui

representando o Prefeito de Montes Claros.

E não poderia deixar de ressaltar, sua significativa atuação na cultura mineira, por



621
____________________________________________________________________________

meio do apoio cultural e patrocínio de artistas, desde aqueles iniciantes, que precisam

de incentivo para dar os primeiros passos na carreira, aos grandes nomes da música

mineira, como Tavinho Moura, que se apresentou aqui, Babaya, Bê Sant'Anna, Sérgio

Santos e Celso Adolfo, que nos prestigiam com sua ilustre presença e que fizeram

questão de prestar esta homenagem à Vallée.

Ronan, também aproveito para parabenizar a empresa pelo seu investimento na

área social e cultural.

Quantas empresas poderiam estar fazendo a mesma coisa neste nosso Brasil? Em

vista disso, vemos aqui hoje muitos artistas prestigiando a empresa, como o Toninho

Horta,  o  Audísio,  o  Tino  Gomes,  o  Zazu.  Muitas  pessoas  deslocaram-se  para

prestigiar uma empresa que vem valorizando a cultura mineira.

Neste  momento  gostaria  de  cumprimentar  também  a ex-Deputada Maria  Olívia,

Secretária  Adjunta  de  Cultura,  que  conhece  muito  bem  este  Parlamento  e  que

enriqueceu esta Casa no período em que esteve aqui.

Por esses e muitos outros motivos que poderia enumerar,  estou certo de que a

Vallée, hoje, merece o nosso reconhecimento pelos excelentes trabalhos prestados

em diversas áreas, sobretudo no segmento da pesquisa e da tecnologia. De modo

especial, destacaria seu incansável trabalho, estimulado pela necessidade crescente

de conter o avanço vertiginoso da febre aftosa no País. Sua atuação no País, a partir

da  década  de  80,  contribuiu  significativamente  para  a  redução  dos  focos  e,

consequentemente, para a erradicação da doença em diversos Estados brasileiros.

Está  aqui,  Ronan,  um  outro  ponto  que  merece  destaque,  o  trabalho  para  a

erradicação da febre aftosa no Brasil. Está presente conosco o Sr. Altino, Diretor do

IMA; vários pecuaristas e produtores, que vieram reconhecer esse trabalho. Hoje o

Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo. Isso, em parte, deve-se à

erradicação da aftosa em nosso território. Sabemos da importância que a Vallée teve

nisso, como parceira do Estado. Hoje presto esta homenagem ao Altino, que conheço

de perto  e  que  nos ajudou muito  no  Programa do Leite,  que reduziu  em 60% a

desnutrição  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  do  Mucuri.  Lá  consumiam  leite  de

qualidade em virtude também do trabalho da Vallée.

Paralelamente aos esforços empenhados pelo governo no controle da qualidade da
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vacina  contra  a  febre  aftosa,  a  Vallée  inaugurou  um  laboratório  biosseguro,

considerado pelos  organismos oficiais  uma referência nacional  em biossegurança.

Em  um  cenário  em  que  grandes  multinacionais  farmacêuticas  retraíram  seus

investimentos  e  fecharam  unidades,  a  Vallée  revisou  sua  capacidade  interna  de

pesquisa e desenvolvimento e, com o apoio de universidades e institutos nacionais de

pesquisa,  acelerou  o  seu  desenvolvimento.  A Vallée  conquistou  o  seu  lugar  no

mundo, conquistou seus 50 anos, graças a todas as pessoas que por ela passaram

ao longo destes anos e nela deixaram um pouco de sua vida e de sua sabedoria,

acumulando  experiências  que  mostram  a  importância  da  valorização  do  capital

humano, da prestação de serviços com excelência, das parcerias estabelecidas e do

profissionalismo  como  objetivo  diário.  Movidos  pelo  espírito  de  descoberta  e  de

conquista, a Vallée fez a opção pelo trabalho, pela mudança, pela transformação e

pela unidade de sua obra. Completar 50 anos é acreditar que essa obra foi construída

em bases sólidas, merecendo todo o nosso reconhecimento e respeito, hoje e por

outros 50 anos. Gostaria de terminar agradecendo a todos que vieram prestar esta

homenagem, aos nossos amigos, e dizendo uma frase de Benjamin Disraeli: “A vida é

curta demais para ser pequena”. Em tão pouco espaço de tempo, a Vallée construiu

essa grande obra. Parabéns, Vallée!

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, fará entrega ao Sr. Ronan de Freitas Pereira,

Presidente  da  Vallée  S.  A.,  de  placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser

entregue traz os seguintes dizeres: “A Vallée S. A., criada em 1961, é uma das mais

importantes empresas brasileiras dedicadas à produção e à pesquisa no ramo de

produtos veterinários. O investimento em inovações tecnológicas, em especial nas

destinadas  ao controle  da  febre  aftosa,  e  o  compromisso com programas sociais

voltados para o bem-estar das comunidades do Norte mineiro têm feito da empresa

um  modelo  de  excelência  no  segmento.  É  com  satisfação  que  a  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  se  congratula  com  a  Vallée  S.  A.,  pelo

destacada desempenho em suas atividades, na data em que se comemoram seus 50

anos de fundação”.
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O Sr.  Presidente -  Solicito a companhia do Deputado Luiz Henrique para juntos

fazermos a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Ronan de Freitas Pereira

Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais; meu amigo Ariovaldo de Melo Filho, Presidente da Fiemg - Regional

Norte;  meu  caríssimo  Altino,  Exmo.  Sr.  Diretor-Geral  do  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária -  IMA -;  Exmo. Deputado Luiz Henrique,  autor  do  requerimento que

deus  origem  a  esta  homenagem;  e  -  quebrando  um  pouco  o  protocolo  -;  meu

caríssimo tio e amigo Helvécio. Quero dizer a todos que se encontram neste Plenário:

a minha mãe, Helena; a minha filha, Olívia; a minha mulher, Grace; meu caríssimo

amigo Luciano Pereira, que tem sua origem na Vallée; senhoras e senhores; boa

noite.

Aceleram-se mudanças, o foco do presente faz-se pluridimensional, o passado só

se altera em interpretações, projeta-se na história da Nação, torna-se memória. As

descobertas  exigem  ação  de  desbravar,  conhecer,  conferir,  constatar,  dominar,

explorar,  apropriar-se do  novo e de suas possibilidades de geração de bens,  em

benefício  de  sistemas,  de  causas,  de  ideais.  No  Brasil  Colônia,  os  movimentos

desbravadores penetraram, de costas para o mar, o território Oeste, conhecendo e

conquistando.  O  sonho do ouro  fácil  e  do  braço escravo  nativo,  pretendido  para

transformar-se  em  força  de  trabalho,  consumiu  investimento  de  valores  e  vidas,

auferindo riquezas e constatando que o espírito livre e nômade dos primeiros donos

da  terra  justificava  impropriamente  o  subjugo  almejado  pelo  conquistador.  Seus

substitutos também chegaram pelo mar, vindos da África, mesclando o futuro com

força  incomum  e  definitiva  na  historiografia  da  Nação.  Entremearam-se  capítulos

marcantes  nessa  epopeia  desbravadora  que  varou  séculos  e  arrastou  para  a

modernidade personagens concretamente cravadas entre os pronomes veneráveis da

nossa terra.

Em  meados  de  século  passado,  um  desses,  nascido  no  espinhaço  das  Minas

Gerais, predestinado aos grandes desafios transformadores, deslocou o eixo político

para o Planalto Central, abrindo as portas de um novo horizonte ao desenvolvimento

econômico e social da vasta região que se transformou em celeiro mundial. Juscelino
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Kubitschek, o maior  visionário de nossa história moderna,  cumpriu o sonho de D.

Bosco  e  plantou  uma  nova  civilização  brasileira  no  grande  sertão  produtivo  do

coração do Brasil. Estava configurada outra realidade desenvolvimentista. Seguiram-

se, orientados por luminares planejadores de vários matizes políticos e ideológicos,

planos estratégicos de ocupação ordenada e sustentável da nova fronteira. Agências

oficiais  disciplinadoras  e  estimuladoras  da  ocupação  e  do  crescimento  regional,

inspiradas em referências colonizadoras de sucesso e no conhecido binômio de JK,

energia e transporte, contribuíram para o surgimento da consciência brasileira audaz,

empreendedora,  transformadora  de  aventuras  em  passos  firmes,  seguros  e

definitivos.

No  Triângulo  Mineiro,  no  rastro  desse  ideal  movido  pela  paixão  e  crença  no

amanhã,  bandeirantes  do  século  XX  ampliaram  horizontes,  abrindo  estradas  e

promovendo entradas de efetivo progresso. Helvécio Carneiro, Orvenor Fernandes e

Genésio  de  Melo  Pereira,  começando  com  a  Paviterrana,  solidificaram  trajetos  e

ampliaram trajetórias. O triângulo pioneiro semeou canteiros e multiplicou produtos.

Soma-se o tempo de meio século de empreitadas que se firmaram na convicção e

configuração  do  agronegócio.  O  Instituto  Vallée  –  como  nasceu  o  laboratório

destinado a pesquisar e produzir  vacinas contra a febre aftosa – foi consequência

natural  do  gênio  criador  desses  pioneiros.  Somos  hoje,  no  segmento  da  saúde

animal,  a  5ª  empresa  na  ordem  de  importância  e  faturamento,  de  acordo  com

“ranking” do sindicato da classe, competindo com grandes indústrias internacionais do

setor.  Atuamos  na  fabricação  e  comercialização  de  vacinas,  antiparasitários,

terapêuticos  e  suplementos,  com  mais  de  150  produtos  registrados  e  64  em

comercialização.  Tem  sido  essa  nossa  contribuição  que  determina  um  aumento

considerável nas exportações de produtos agroindustriais, participando do esforço de

impulsionar  o  Brasil  para  um  patamar  diferenciado  do  desenvolvimento

socioeconômico que o inclui entre os países em evidência no concerto das nações.

Confirma-se a certeza  de que a  Vallée somente alcançará a plenitude pretendida

quando todas as suas áreas estiverem no estado da arte. O mercado é sempre o

marco de referências. É preciso conhecê-lo sempre e mais, de forma a aparelhar-se

para oferecer, com agilidade, as melhores e mais viáveis soluções para as demandas

do segmento, num tempo em que se eliminam fronteiras e reservas de mercado,
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querendo que todo o mundo possa concorrer com todo o mundo. Sabemos que vale a

pena investir.  Sentimos que vale a pena investir.  Sabemos,  sentimos e queremos

esse compromisso da instituição com sua própria grandeza e a grandeza social. Faz

parte da  cultura da empresa estar  atenta aos valores do ser  humano –  sensível,

consciente, criativo –, em sua capacidade de participação, se não lhe forem negadas

condições  de  acesso  às  informações,  oportunidades  de  interação  e  exercício  de

decisões.

A Vallée  continua  somando  capítulos  em  sua  história  de  consciência  do  meio,

sensibilidade  do  espaço  e  criatividade  no  tempo  certo  de  tentar  e  agir.  Em

consequência, guardo o privilégio de integrar uma empresa cidadã, que, além de se

projetar e se configurar como exemplo, ata-se à cultura e à consciência ambiental,

tendo por objeto lúcido a qualidade da vida humana. A Vallée irá adiante em novos

passos e espaços. Na afirmação do mercado interno e transposição para mercados

da América Latina,  ela se projeta  no mundo obre a  solidez da mesma base que

sustenta esse impulso. A vida é uma enorme e fascinante aventura. Nós, da Vallée,

somos e seremos comprometidos com essa aventura,  no presente e no futuro.  É

nessa direção que construímos parcerias com universidades e institutos de pesquisa

os mais avançados e conceituados, na esteira da modernização e das conquistas da

ciência e da tecnologia. No mesmo sentido, conquistamos espaços de destaque e

representatividade em fóruns estratégicos de participação cidadã, cuidando de nossa

saúde corporativa e institucional. Assumindo a vaidade particular de ser Vallée, a qual

me torna plural na aventura da vida, cabe-me centralizar o coletivo deste evento. Com

orgulho de mineiro, visto-me da simplicidade autêntica da nossa gente, porque assim

se torna fácil conter, na fala simples, sentimento amplo e emoção dilatada. Agradeço,

Sr. Presidente, à egrégia Assembleia Legislativa de Minas, que nos pontifica com o

privilégio  desta  ocasião  ímpar.  Agradeço  ao  ilustre  e  estimado  Deputado  Luiz

Henrique,  que  generosamente  requereu  a  realização  desta  singular  homenagem,

realizada  com  a  anuência  de  seus  pares  nesta  Casa  do  povo.  Agradeço  aos

fundadores da Vallée, aqui representados pela figura querida de Helvécio Carneiro;

também  àqueles  que  nos  precederam,  no  esforço  edificante  da  nossa  realidade,

assim como aos atuais Diretores e colaboradores da empresa, que dividem comigo a

responsabilidade da construção diuturna desse empreendimento grandioso. (- Chora.)
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Por fim, minha palavra de gratidão a todos os nossos parceiros, clientes e amigos que

aqui vieram trazer a consideração e o afeto inspiradores de nosso orgulho e de nossa

alegria de fazer ecoar, neste Plenário e no Brasil afora, a expressão maior de uma

certeza: Valeu, Vallée. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir Babaya, Titi Walter e Bê Sant’Anna,

que cantarão a música “Cuitelinho”, de domínio público; Sérgio Santos, que cantará

“Aboio”, de sua autoria e de Paulo César Pinheiro. Em seguida, Celso Adolfo cantará

“Brasil, nome de vegetal”, de sua autoria. Fechando a apresentação, Tavinho Moura

interpretará “Cruzada”, de sua autoria e de Márcio Borges.

- Procede-se a apresentação musical.

O Sr. Celso Adolfo - Ronan, fiquei particularmente impressionado com a história dos

50 anos da Vallée, que acaba de ser revelada. Comentei com o Bernardo que as

palavras foram lindas e seu choro foi bacana, bonito. Nesse espírito bem brasileiro,

fazer o “Brasil, nome de vegetal”.

- Procede-se a apresentação musical.

O  Sr.  Sérgio  Santos  -  Estou  certo  de  que  a  música  que  vou  cantar  agora  se

relaciona, de alguma forma, com a bonita história que a Vallée construiu nesses 50

anos.

- Procede-se a apresentação musical.

O Sr. Tavinho Moura - Ronan, querido, agora a nossa parceria, mas quero pedir-lhe

desculpa, porque estou saindo de uma gripe medonha e estou com meia voz.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Ronan de Freitas, Presidente da Vallée S.A.; Sr. Ariovaldo de Melo Filho,

Presidente  da  Fiemg;  Sr.  Altino  Rodrigues  Neto,  Diretor  do  IMA;  querido  amigo,

Deputado Luiz Henrique,  que brilha de forma encantadora na Casa dos mineiros,

autor do requerimento que deu origem a esta bela homenagem; boa noite.  Quero

saudar com muita alegria, carinho e de forma distinta os ex-Deputados presentes:

Ronaldo  Magalhães,  Maria  Olívia  e  Elbe  Brandão,  que  deixaram  uma  marca

admirável  de  trabalho,  abnegação,  devoção  e,  sem  dúvida,  exemplo  para  os

Deputados e Deputadas desta Casa. Senhoras, senhores, introduzido no País para
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dar suporte à indústria do açúcar na Região Nordeste, na movimentação dos moinhos

de  cana e  no  transporte  da  produção,  o  rebanho  bovino  tornou-se,  ao  longo  do

tempo, um dos componentes mais importantes da nossa economia, ao possibilitar o

desenvolvimento de atividades de grande peso nos mercados interno e externo, como

aquelas vinculadas aos frigoríficos e aos laticínios. Há muito tempo, o Brasil possui

um  dos  maiores  rebanhos  do  mundo,  assim  como  ocupa  lugar  de  ponta  nas

exportações  de  carne  bovina.  Minas  Gerais,  por  sua  vez,  é  um  dos  maiores

produtores  brasileiros,  desde  os  tempos  de  capitania,  constituindo-se  um  dos

principais polos de beneficiamento do leite e de incorporação de tecnologias voltadas

para a agropecuária. A invejável posição do Brasil e de Minas nessas áreas não seria

possível sem os esforços para conter uma grave ameaça ao nosso rebanho bovino: a

febre aftosa. Detectada no País desde os fins do século XIX, a doença tornou-se

endêmica  em  nosso  território  no  início  do  século  XX  e  foi  um  dos  fatores  que

motivaram  a  criação,  Deputado  Luiz  Henrique,  naquela  época,  do  Ministério  da

Agricultura.

Na  década  de  1960,  institucionalizou-se  no  Brasil,  de  forma  consistente,  a

campanha de combate à febre aftosa, pela conscientização dos produtores sobre a

necessidade de prevenção, pela identificação de focos e pelo controle sistemático da

doença,  paralelamente  à  implantação  de  uma  infraestrutura  laboratorial  para  a

produção de vacinas. Estava em jogo, Deputados Tadeu Leite, Doutor Viana e Dalmo

Ribeiro, a saúde e o potencial econômico do nosso rebanho bovino. Foi nessa época

e  nesse  contexto,  precisamente  em  1961,  que  três  pioneiros  do  agronegócio  no

Triângulo Mineiro – Helvécio Carneiro, Orvenor Fernandes e Genésio de Melo Pereira

–  fundaram  em  Uberlândia  o  Instituto  Vallée,  com  o  propósito  de  produzir,  com

tecnologia  de  ponta,  vacinas contra  a  febre  aftosa.  Podemos  afirmar,  senhoras  e

senhores, que, sem sombra de dúvida, essa empresa deu uma brilhante contribuição

aos  esforços  empreendidos  no  País  para  o  controle  da  doença.  E  mais:  com  a

diversificação de seus produtos, estimulou fortemente o desenvolvimento da indústria

brasileira  de  medicamentos  veterinários.  Seu crescimento  levou à  constituição da

Vallée Nordeste S.A.,  implantada em Montes Claros,  e mais  tarde à mudança de

denominação para Vallée S.A., devido à sua expansão e à grande aceitação de seus

produtos no mercado nacional. A busca permanente por novas tecnologias, a atenção
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às  demandas  do  setor  veterinário  e  a  excelência  em  sua  conduta  administrativa

fizeram  com  que  a  empresa  continuasse  evoluindo,  em  produção  e  qualidade,

ocupando  hoje,  querido  Ronan,  a  quinta  colocação  no  País,  de  acordo  com  o

Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal.

Nesta solenidade, a Assembleia Legislativa de Minas tem a grande satisfação de

prestar  suas  homenagens  à  Vallée,  cumprimentando  de  maneira  especial  seu

Presidente, o engenheiro Ronan de Freitas Pereira, e extensivamente todos os seus

dirigentes  e  colaboradores.  Os  50  anos  dessa  exemplar  história  de  sucesso

representam um expressivo avanço para a nossa medicina veterinária, a saúde e a

qualidade dos nossos rebanhos e, em última instância, para a saúde e a qualidade de

vida  da  nossa  população.  Presidente  Ronan,  sinto-me  extremamente  feliz  por

presenciar  esta  belíssima  reunião  nesta  noite  e  também  pela  oportunidade  de

presenciar, ao lado das senhoras e dos senhores, das mineiras e dos mineiros, a bela

manifestação de V. Sa. Era o que poderíamos esperar: falou com a voz do coração.

Toda bela história é recheada de sacrifício, de suor, de lágrima, de abnegação, de

desprendimento, e certamente a história da Vallée personifica de forma singular todos

esses atributos, toda essa admirável conduta de vida. Que a Vallée continue sendo

exemplo pela qualidade, pela tecnologia,  pelos avanços,  pela vida social  e,  muito

mais que isso, por ser semeadora de paz, de fraternidade, de emoção e de amor,

conforme vivenciamos pela fala do senhor. Parabéns! Que Deus continue iluminando

esse grande patrimônio de Minas e do nosso país!  Ao Deputado Luiz Henrique o

nosso  aplauso  e  reconhecimento.  Continue  sendo  essa  luz  a  nos  guiar  e  a  nos

conduzir. Boa noite às senhoras e aos senhores. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 10, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 10/5/2011.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/5/2011

Às 9h6min, 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  do  Deputado  Sargento

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

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios do Sr. Paulo Diogo Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Andradas, e do

Sr. André Luiz Ferreira Salles, Presidente do Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Andradas, ambos solicitando que a Comissão realize reunião de audiência

pública,  no  referido  Município,  para  debater  a  segurança  pública  na  região.  O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 558/2011, no 1º turno (relatora:

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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

469/2011. Registra-se a presença do Deputado Cássio Soares. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite, Sargento

Rodrigues e Cássio Soares (3) em que solicitam seja realizada visita ao Secretário de

Estado  de  Defesa  Social  para  discutir  a  assunção  de  unidades  prisionais  sob

responsabilidade  da  Polícia  Civil  pela  Subsecretaria  de  Administração  Prisional  -

Suapi -; seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para

a  ampliação  dos  programas  de  capacitação  para  Agentes  de  Segurança

Penitenciários e Agentes Socioeducativos; seja realizada visita ao 2º Departamento

de Polícia Civil e ao Batalhão de Polícia Militar, localizados no Município de Betim; do

Deputado Doutor Wilson Batista em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública, em Muriaé, para debater os altos índices de violência e de criminalidade no

Município e região, bem como as deficiências logísticas e de recursos humanos nas
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Polícias Civil e Militar; 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; da Deputada

Maria Tereza Lara em que solicita seja encaminhada manifestação de congratulações

com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal pelo excelente

trabalho desempenhado durante o evento “Betim Rural”, que contou com a presença

de 110 mil pessoas; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite, Zé

Maia, Celinho do Sinttrocel, Bosco, Dalmo Ribeiro Silva, Carlin Moura, Cássio Soares

e  Sargento  Rodrigues  em  que  solicitam  seja  realizado  um  ciclo  de  debates  da

Comissão com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para discutirem a

violência nas escolas.  Logo após,  é recebido pela Presidência o requerimento do

Deputado Fred Costa em que solicita seja realizada reunião conjunta de audiência

pública  da  Comissão  e  da  Comissão  de  Participação  Popular,  para  discutirem  a

política  estadual  antidrogas,  especialmente  no  que  se  refere  à  prevenção  e  ao

combate ao uso do “crack” e do Oxi. 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 maio de 2011.

João Leite, Presidente - Cássio Soares - Sargento Rodrigues.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/5/2011

Às 10h12min, 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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica  o  recebimento  de  ofícios  do  Sr.  José  Luiz  Motta  de  Avellar  Azeredo,

Coordenador da Assessoria Federativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior; e da Sra. Simone Henriqueta Cossetin Scholze, Superintendente
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Executiva  da  Agência  Nacional  de  Telecomunicações,  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”  em  26/4/2011.  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.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

500/2011.  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 Fred Costa em que solicita

seja  realizada reunião  de  audiência pública  para  discutir  a  concessão à  iniciativa

privada de obras de ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves; Pompílio

Canavez em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, no Município de

Alfenas,  para  debater  a  possibilidade  de  esse  Município  e  do  Lago  de  Furnas

figurarem como destinos turísticos e locais de realização de eventos, no período da

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, 9 de maio de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ulysses Gomes - Pompílio Canavez.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/5/2011

Às  14h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes, Celinho do Sinttrocel, Anselmo José Domingos e Célio Moreira, membros da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Adalclever  Lopes,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado 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  matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão e  comunica  o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  Deputado  Tadeuzinho  Leite

solicitando que os Deputados membros da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio

e  Cooperativismo  sejam  convidados  para  participarem  da  audiência  pública  da

Comissão  que  será  realizada  em  31/5/2011,  às  10  horas,  na  Associação  dos
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Municípios  da  Área  da  Sudene,  para  debaterem  a  situação  do  Aeroporto  Mário

Ribeiro da Silveira, diante do aumento crescente do número de passageiros e da

perspectiva de aumento do fluxo atual; do Sr. Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de

Belo Horizonte, agradecendo o convite recebido para participar das visitas realizadas

nas  obras  do  Bairro  Barreiro,  em  27/4/2011,  e  justificando  sua  ausência,  e  do

Deputado Federal Edson Ezequiel, Presidente da Comissão de Viação e Transportes

da Câmara dos Deputados convidando a Comissão para participar de mesa- redonda

para discutir as ações objetivando melhorias na infraestrutura do Anel Rodoviário de

Belo Horizonte, a realizar-se em 9/5/2011. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  535/2011  (relator:  Deputado

Adalclever Lopes). 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

449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 e 461, todos com as Emendas nºs 1,

que suprimem o termo “DNIT”; e 459, 460, 525 e 529/2011. 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 Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião,

com  convidados,  para  se  debaterem  os  aspectos  do  processo  de  licitação  para

ampliação e modernização do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins,

bem como a  possibilidade de concessão das suas atividades  à iniciativa privada;

Gustavo Valadares, Bonifácio Mourão, Luiz Humberto Carneiro e Tiago Ulisses em

que solicitam a realização e o agendamento de debate público para discussão dos

procedimentos  necessários  à  estadualização  das  rodovias  federais,  mediante

programa que defina, além da transferência da gestão, a destinação dos recursos

arrecadados para intervenções nas estradas; e Rogério Correia, Antônio Júlio, Sávio

Souza  Cruz,  Ulysses  Gomes,  Paulo  Lamac,  Pompílio  Canavez,  Almir  Paraca  e

Celinho do Sinttrocel em que solicitam seja realizada audiência pública para debater

os procedimentos que devem ser adotados pelas autoridades públicas na aplicação

da "Lei Seca", bem como obter informações sobre os resultados da campanha para a
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educação no trânsito e a elevação da Cia. de Trânsito a Batalhão de Trânsito de Belo

Horizonte,  solicitando,  ainda,  que  se  discutam  as  políticas  públicas  que  visem  à

conscientização  da  importância  social  da  referida  lei,  registrando-se  os  votos

contrários  dos  Deputados  Célio  Moreira  e  Anselmo  José  Domingos  a  este

requerimento. 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 maio de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Célio Moreira - João Vítor Xavier.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/5/2011

Às  9h15min,  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  dar  continuidade ao debate  relacionado com a  sentença da

Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos  sobre  os  desaparecidos  políticos  do

Araguaia. Registra-se a presença dos Deputados Paulo Lamac, Antônio Genaro, Luiz

Carlos  Miranda  e  Celinho  do  Sinttrocel.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Criméia Alice Schmidt de Almeida, membro

da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos; Loretta Ortiz Ahlf,

membro  da  Comissão  Nacional  de  Direitos  Humanos  do  Governo  Mexicano,

professora de Direito Internacional da Universidade Ibero-Americana da Cidade do

México e atuante, como advogada, em vários casos junto à Corte Interamericana de

Direitos  Humanos;  Maria  Amélia  de  Almeida  Teles,  membro  da  Comissão  de

Familiares  dos Mortos  e Desaparecidos Políticos do Araguaia;  Maria Júlia  Gomes

Andrade, tradutora; Christiana Noronha Renault de Almeida, Coordenadora Adjunta

de Extensão e professora de História do Direito e Introdução ao Estudo do Direito da

Faculdade Milton Campos; e o Sr.  Luiz Afonso Costa de Medeiros, Presidente do

Fórum  Brasileiro  de  Direitos  Humanos  e  advogado  atuante  junto  à  Corte

Interamericana de Direitos Humanos, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência,  como autora  do  requerimento  que deu origem ao debate,  tece  suas
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considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

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 Durval Ângelo (9) em que solicita sejam

encaminhadas ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH -,

a Gustavo Corgosinho Alves de Meira, Defensor Público e Coordenador de Direitos

Humanos da Defensoria Pública  do Estado,  e a  Marlene Alves  de Almeida Silva,

Ouvidora do Sistema Penitenciário do Estado as notas taquigráficas da 19ª Reunião

Extraordinária  da  Comissão,  realizada  em  2/5/2011,  que  discutiu  denúncias  de

irregularidades, violações de direitos e corrupção, ocorridas na Penitenciária Nelson

Hungria, localizada no Município de Contagem; sejam encaminhadas à Subsecretaria

de Administração Prisional  -  Suapi  -  as  referidas notas taquigráficas e  pedido  de

providências com relação às denúncias manifestadas acerca da ação realizada na

Penitenciária Nelson Hungria; sejam encaminhados à Secretaria de Direitos Humanos

da Presidência da República - SDH-PR, aos cuidados da Coordenação do Programa

Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, pedido de providências

para a reconsideração do pedido de inclusão de Francisco José Gomes Filho nesse

programa; sejam encaminhados ao Diretor do Foro e ao Juiz Titular da 1ª Vara Cível

da Comarca de Juiz de Fora documentos apresentados à Comissão durante a 7ª

Reunião Ordinária, realizada em 27/4/2011, e pedido de providências para que sejam

tomadas as medidas administrativas cabíveis em relação ao Sr. Márcio Afonso, em

razão dos fatos apontados na referida documentação; sejam encaminhados a João

Otacílio  da Silva Neto, Delegado Regional,  e  a Isaías Rosa, Delegado de Polícia,

ambos  de  Ponte  Nova,  os  documentos  apresentados  à  Comissão  durante  a  7ª

Reunião Ordinária, realizada em 27/4/2011, e pedido de providências para que seja

avaliada a possibilidade de agilizar-se a apuração dos fatos apontados na referida

documentação; seja realizada reunião de audiência pública da Comissão com o fim

de iniciar a discussão periódica das ações para prevenir os acidentes de trabalho,

com a participação da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde dos Trabalhadores e

do Fórum Sindical  e Popular para a Saúde do Trabalhador;  seja encaminhado ao
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Ministro da Previdência pedido de providências para que se suspenda a aplicação do

§ 1º do art. 78 do Decreto Federal nº 3.048/99, que dispõe sobre a chamada "alta

programada", referente ao estabelecimento, pelo INSS, mediante avaliação médico-

pericial, do prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o

trabalho do segurado, dispensada a realização de nova perícia; seja encaminhado ao

Procurador-Chefe  da  Procuradoria  Regional  do  Trabalho  pedido  de  cópia  da

Representação nº 1626/2005 e dos autos do Inquérito Civil nº 00656.2008.03.000/2;

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão,  com a  participação da

Soeicom,  para  discutir  os  impactos  resultantes  da  atividade  dessa  empresa  nas

regiões de Lagoa Santa e Vespasiano, no tocante a possível violação dos direitos

humanos, em particular no que diz respeito a condições de vida digna; Paulo Lamac

(7)  em  que  solicita  sejam  encaminhados  aos  Vereadores  de  Itabira  as  notas

taquigráficas da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão, realizada em 28/4/2011,

que  discutiu  o  direito  à  moradia  no  Bairro  Drummond,  em  Itabira,  e  pedidos  de

providências para que promovam interlocução com o Prefeito com vistas à inclusão,

no  Plano  Diretor  Participativo  de  Itabira  ou  em  outra  lei  municipal  de  mesma

hierarquia quanto ao uso do solo, da área em litígio onde se localiza o referido bairro

na  categoria  de  Zona  Especial  de  Interesse  Social  -  Zeis  -,  criando-se,  assim,

melhores condições institucionais para a preservação dos direitos fundamentais das

famílias  ali  residentes,  especialmente  o  direito  à  moradia  com  dignidade;  sejam

encaminhadas  ao  Prefeito  de  Itabira  as  notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião

Extraordinária da Comissão e pedido de providências para que tome a iniciativa de

propor a declaração de utilidade pública da área em litígio onde se localiza o Bairro

Carlos Drummond de Andrade, com vistas à preservação dos direitos fundamentais

das famílias ali residentes, especialmente o direito à moradia com dignidade, previsto

no art. 6º da Constituição Federal; sejam encaminhados ao Governador do Estado e

ao Ministério das Cidades as notas taquigráficas da 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão  e  pedidos  de  providências  para  que  acompanhem  o  processo  de

negociação entre autoridades de Itabira e as famílias moradoras do Bairro Carlos

Drummond de Andrade - com a presença de representantes na reunião marcada para

o dia 10/5/2011, na Procuradoria do Município, situada na Prefeitura -, com vistas a

favorecer  uma  solução  que  preserve  a  justiça  social  e  a  dignidade  humana,
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especialmente o direito à moradia; sejam encaminhados ao Juízo da 1ª Vara Cível da

Comarca de Itabira as notas taquigráficas da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão

e  pedido  de  providências  para  que,  uma  vez  iniciadas  as  negociações  entre

autoridades  de  Itabira  e  as  famílias  moradoras  do  Bairro  Carlos  Drummond  de

Andrade, tome providências capazes de estimular e favorecer o entendimento entre

as partes e uma solução que preserve a paz, a segurança dos moradores, a justiça

social  e  a  dignidade  humana,  especialmente  o  direito  à  moradia;  sejam

encaminhados  ao  Cel.  Antônio  Carvalho  Pereira,  responsável  pelo  Comando  de

Policiamento  Especializado  da  PMMG,  as  notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião

Extraordinária  da  Comissão  e  pedido  de  providências  para  que  acompanhe

pessoalmente  o  contencioso que envolve  as  famílias  moradoras  do  Bairro  Carlos

Drummond de Andrade, em Itabira, para que providencie um estudo sobre os riscos

de uma eventual reintegração de posse forçada na área em litígio e para que participe

de reuniões de interlocução com representantes dos moradores antes de qualquer

ação  militar,  favorecendo  assim  a  garantia  de  paz,  segurança,  justiça  social  e

dignidade para os moradores e a sociedade; sejam encaminhadas a Carlos Francisco

Tenório  Gueiros,  advogado  e  membro da Comissão de Direitos  Humanos da 52ª

Subseção  da  OAB-MG,  com  sede  em  Itabira,  a  Adilson  Gualberto  Campos,

Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Carlos Drummond de Andrade, ao

Ministério Público da Comarca de Itabira e ao Procurador do Município de Itabira as

notas taquigráficas da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão; Rogério Correia e

Liza Prado em que solicitam seja encaminhado ao Juiz de Direito da Vara da Fazenda

Pública da Comarca de Belo Horizonte, na qual tramita ação civil pública proposta

pelo Ministério Público, pedido de providências para impedir a realização da obra de

construção  de  unidades  penitenciárias,  por  via  de  parceria  público-privada,  no

Município de Ribeirão das Neves; Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para discutir uma solução definitiva para a demanda dos

militares e de seus familiares que residem em moradia funcional cedida pela PMMG,

em  face  das  notificações  expedidas  para  desocupação  dos  imóveis;  Celinho  do

Sinttrocel  e  Durval  Ângelo  em que  solicitam  sejam encaminhadas  à  Organização

Internacional  do  Trabalho,  ao  Ministério  Público  do  Trabalho,  ao  Ministério  do

Trabalho  e  Emprego  e  às  autoridades  e  aos  órgãos  que  mencionam  as  notas
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taquigráficas da 1ª Reunião Conjunta da Comissão e da Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social, realizada em 29/4/2011, que teve por finalidade debater

as condições de saúde do trabalhador em Minas Gerais, em comemoração ao Dia

Mundial em Memória das Vítimas de Doenças e Acidentes do Trabalho. 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, 9 de maio de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Paulo Lamac - Delvito Alves - Célio Moreira. 

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

5/5/2011

Às 10h58min, comparecem na Sala das Comissões 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 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  1.431,  1.433 e

1.435/2011 (Deputado André  Quintão);  305,  1.392  e  1.400/2011  (Deputado  Bruno

Siqueira, o primeiro em virtude de redistribuição); 551, 1.402 e 1.404/2011 (Deputado

Cássio Soares); 1.438/2011 (Deputado Delvito Alves); 1.395 e 1.436/2011 (Deputado

Luiz  Henrique);  1.398/2011  (Deputada  Rosângela  Reis);  e  1.434/2011  (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. Registra-se a presença do Deputado Tiago Ulisses (substituindo a Deputada

Rosângela Reis, por indicação da Liderança do BPS). É aprovado requerimento do

Deputado  André  Quintão  solicitando  seja  alterada  a  ordem  do  dia  para  que  os

Projetos de Lei nºs 889 e 1.065/2011 sejam apreciados em primeiro lugar nessa fase.

É convertido em diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - o



638
____________________________________________________________________________

Projeto  de  Lei  nº  889/2011  (relator:  Deputado  André  Quintão).  Após  discussão  e

votação, é aprovado o parecer concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.065/2011 na forma do Substitutivo

nº 1 (relator: Deputado André Quintão). Retiram-se da reunião os Deputados Tiago

Ulisses  e  André  Quintão  e  registra-se  a  presença  do  Deputado  Carlin  Moura

(substituindo o Deputado André Quintão, por indicação da Liderança do Bloco Minas

sem  Censura).  Anunciada  a  discussão  dos  pareceres  dos  relatores  Deputado

Sebastião Costa e Deputada Rosângela Reis que concluem, respectivamente, pela

antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos

de Lei nºs 322 e 744/2011, são aprovados requerimentos do Deputado Carlin Moura

solicitando o adiamento da discussão desses projetos. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 446 e

600/2011 (relator:  Deputado Luiz Henrique);  11, 26, 96, 129, 300,  396 e 404/2011

(relator: Deputado Cássio Soares); e 485/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira). Na

fase de discussão dos pareceres dos relatores, Deputados Cássio Soares e Bruno

Siqueira,  que  concluem,  respectivamente,  pela  antijuridicidade,  pela

inconstitucionalidade e  pela  ilegalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5  e

305/2011,  o Presidente defere os  pedidos  de vista  do  Deputado Carlin  Moura.  O

Projeto  de  Lei  nº  86/2011  é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do

Deputado Bruno Siqueira, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são

aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres concluindo pela  juridicidade,  pela

constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 89, 376 e

466/2011,  os  dois  últimos  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  772,  789/2011  com  as

Emendas nºs  1 e 2,  e 880/2011 na forma do Substitutivo nº  1  (relator:  Deputado

Bruno  Siqueira,  o  segundo  em  virtude  de  redistribuição);  161/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1, e 366/2011 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Cássio Soares);

e  826/2011 (relator:  Deputado Sebastião  Costa).  São convertidos  em diligência  à

Secretaria de Estado de Defesa Social o Projeto de Lei nº 211/2011, ao DER-MG o

Projeto  de Lei  nº  891/2011,  à Secretaria  de Estado de Planejamento  e  Gestão o

Projeto de Lei nº 912/2011 e à Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de Lei nº

947/2011 (relator: Deputado Cássio Soares, o segundo em virtude de redistribuição);
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e ao Instituto Estadual de Florestas - IEF -  o Projeto de Lei nº 440/2011 (relator:

Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). O parecer sobre o Projeto

de Lei nº 421/2011, no 1º turno, deixa de ser apreciados, em virtude de solicitação de

prazo regimental  pelo relator,  Deputado Bruno Siqueira.  Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares - Bruno Siqueira -  Rosângela Reis -

Delvito Alves - André Quintão - Luiz Henrique.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

6/5/2011

Às 9h15min,  comparecem na Câmara Municipal  de  Passos os  Deputados  João

Leite, Cássio Soares e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Antônio Carlos Arantes. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

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

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

segurança  pública  no  Município  e  na  região  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Cenira de Fátima Gomes Macedo, Presidente da Câmara Municipal de Passos;

Ana Paula Lopes de Freitas,  Defensora Pública;  e os Srs.  José Hernane Silveira,

Prefeito  Municipal  de Passos;  Arsênio  Pinto  Neto,  Juiz  da 1ª  Vara  de Execuções

Criminais e Precatórias da Comarca de Passos; Luiz Carlos Cardoso Negrão, Juiz da

2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Passos; Paulo Frank

Pinto  Júnior,  Promotor  de  Justiça  da  Comarca  de  Passos;  Alexandre  Martins  da

Costa, Diretor de Articulação de Atendimento Jurídico da Secretaria de Defesa Social

-  Seds  -,  representando  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Estado  de  Defesa

Social; Cel. PM José Dimas da Silva Fonseca, Comandante da 18ª Região Integrada

de Segurança Pública, representando Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-

Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; Antônio Carlos Corrêa de Freitas,
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Chefe  da  18ª  Região  Integrada  de Segurança  Pública,  representando Jairo  Lellis

Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Cap. BM Geraldo Coelho,

Comandante da 2ª Cia. de Passos; Paulo Vaz Alkmin, Ouvidor de Polícia do Estado

de  Minas  Gerais;  Renato  Andrade,  Subsecretário  de  Estado  de  Política  Urbana;

Frederico Ozanam de Souza, Presidente do Consep de Passos, que são convidados

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

Soares, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

A Presidência informa o recebimento de ofícios das Sras. Liliam Pereira, 1ª-Secretária

da  Associação  Beneficente  dos  Moradores  do  Bairro  Coimbras,  encaminhando

propostas em prol da segurança pública na região; e Eni D’arc de Abreu, Diretora do

Colégio  Imaculada  Conceição  de  Passos,  solicitando  ações  que  promovam  a

segurança pública e a paz no Município; e dos Srs. Vereador Nilo  Oliveira Costa,

Presidente da  Câmara Municipal  de Ibiraci,  e  outros,  solicitando a intervenção da

Comissão junto aos órgãos competentes para disponibilizar agentes de carceragem

na Cadeia Pública de Ibiraci; Frederico Ozanam de Souza, Presidente do Consep de

Passos,  encaminhando  abaixo-assinado  contendo  sugestões  para  ações  de

melhorias  na  segurança pública  de  Passos;  Caetano  Bícego Filho,  Presidente  do

Grupo de Apoio a  Pacientes  Oncológicos de Passos  e  região,  relatando algumas

falhas na segurança pública do Município e solicitando providências; Caetano Bícego

Filho, Secretário da Loja Maçônica Deus, Justiça e Fraternidade e Frederico Ozanam

de Souza, Presidente do Consep de Passos, encaminhando sugestões para contribuir

para  o  debate  da  audiência.  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 João

Leite,  Antônio  Carlos  Arantes,  Cássio  Soares  e  Sargento  Rodrigues  (7)  em  que

solicitam seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de providências

para  designar  um  Promotor  de  Justiça  para  a  Comarca  de  Nova  Resende;  seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para criar

novas varas cível e criminal na Comarca de Passos, bem como para a instalação
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efetiva da Comarca de Itaú de Minas; seja encaminhado ao Secretário de Defesa

Social pedido de providências para que a Subsecretaria de Administração Prisional

assuma a gestão da Cadeia Pública de Alpinópolis; seja encaminhado ao Secretário

de Defesa Social e ao Comandante da Polícia Militar pedido de providências para que

seja ampliado o efetivo da Polícia Militar no Município de Delfinópolis, em especial

nos  Distritos  de  Olhos  d`Água  e  Ponte  Alta,  bem  como  no  Município  de  Nova

Resende, especialmente no Distrito de Petúnia; seja encaminhado ao Secretário de

Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para o aumento do

efetivo da Polícia Civil no Município de Nova Resende, bem como para designar um

Delegado  permanente  para  o  mesmo Município;  seja  encaminhado  ao  Chefe  da

Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  a  designação  de  um  Delegado  para  o

Município de Itaú de Minas; sejam encaminhados ao Prefeito Municipal de Passos

cópia das notas taquigráficas da reunião e pedido de providências para implantar

medidas de prevenção social à criminalidade no 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, 10 de maio de 2011.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 582/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação dos Amigos dos Hipertensos de Uberaba - ASAH -,

com sede no Município de Uberaba.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  cabe agora  a este

órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme determina o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 582/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Amigos  dos  Hipertensos  de  Uberaba  -  ASAH  -,  com  sede  no  Município  de

Uberaba, pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos. Fundada em 2009, a

ASAH possui como principal propósito o desenvolvimento de ações voltadas para a

prevenção, o diagnóstico e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

No  cumprimento  dos  seus  objetivos  programáticos,  a  entidade  procura  difundir

informações sobre a hipertensão arterial sistêmica e prestar assistência médica às

pessoas  que  são  portadoras  da  enfermidade.  Além  disso,  desenvolve  atividades

diversas,  sempre  com o  intuito  de  promover  a  integração social  e  a  melhoria  na

qualidade  vida  de  seus  associados.  Dessa  forma,  contribui  efetivamente  para  o

exercício da cidadania. 

Diante da relevância do trabalho desenvolvido pela ASAH, é oportuna a intenção de

se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 582/2010,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA  DA  34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/5/2011

Presidência do Deputado Paulo Guedes

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

Correspondência:  Mensagem  nº  46/2011  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

1.583/2011),  do  Governador  do  Estado  -  Ofícios,  telegrama  e  cartões  -  2ª  Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  1.584  a

1.632/2011  -  Projeto  de  Resolução  nº  1.633/2011  -  Requerimentos  nºs  623  a

637/2011 - Requerimentos dos Deputados Tadeuzinho Leite e Bosco - Comunicações:

Comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Questão de ordem - Registro de

presença -  Oradores Inscritos:  Discursos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e

Rogério Correia, da Deputada Liza Prado e do Deputado André Quintão - Questão de

ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

-  Jayro  Lessa  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

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

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cássio

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

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

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

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - João Leite - João Vítor Xavier -

Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique

- Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri

Torres - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Paulo  Guedes)  -  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.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 46/2011*

Belo Horizonte, 6 de maio de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia, projeto de lei que dispõe sobre o Sistema de Ensino da Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais.

O projeto de lei em questão objetiva ajustar a legislação que trata do Sistema de

Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais à Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional e, desse modo, respaldar a educação profissional realizada pela

Corporação e assegurar a continuidade dos trabalhos dos Colégios Tiradentes que

são referência nacional entre as Corporações Militares.

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

de lei. 

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.583/2011

Dispõe sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
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Art.  1º  -  O  Sistema  de  Ensino  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,

instituído pela Lei nº 6.260, de 13 de dezembro de 1973, passa a ser regido por esta

lei.

Art. 2º - O Sistema de Ensino da Polícia Militar tem a finalidade de proporcionar aos

militares a capacitação para o exercício dos cargos e funções previstos na Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - O Sistema de Ensino de que trata o “caput” inclui, em caráter complementar,

os ensinos fundamental, médio e profissional ministrados nos Colégios Tiradentes.

§ 2º - Os Colégios Tiradentes são unidades escolares do Sistema de Ensino da

Polícia Militar instituídas por ato do Comandante-Geral da Polícia Militar, observadas

as  normas  específicas  para  reconhecimento  de  estabelecimentos  de  ensino  do

Conselho Estadual de Educação.

§ 3º - As unidades escolares de que trata o § 2º são instituições autônomas entre si.

§ 4º -  Os Colégios Tiradentes mantêm regime disciplinar de natureza educativa,

consciente e interativa, compatível com o estímulo à vocação para a carreira policial-

militar.

§ 5º - Os ensinos de que trata o § 1º poderão ser ministrados com a colaboração de

outros órgãos públicos e de entidades privadas e destinam-se, prioritariamente, aos

dependentes dos militares e dos servidores civis da Polícia Militar.

Art. 3º - O Sistema de Ensino da Polícia Militar baseia-se no respeito à vida e à

dignidade da pessoa humana, na garantia de direitos e liberdades fundamentais e em

preceitos ético-profissionais, observados os seguintes princípios:

I - integração à educação nacional;

II - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;

III - valorização da cultura institucional;

IV  -  profissionalização,  obedecendo  a  processo  gradual,  constantemente

aperfeiçoado, de formação continuada;

V - garantia do padrão de qualidade;

VI - qualificação profissional de base humanística, filosófica, científica e estratégica,

para permitir o acompanhamento da evolução das diversas áreas do conhecimento, o

relacionamento com a sociedade e a atualização constante da doutrina policial-militar;
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VII - vinculação da educação com o trabalho policial-militar e as práticas sociais;

VIII - valorização da experiência extraescolar;

IX - valorização dos profissionais de educação; e

X  -  intercâmbio  cultural  e  profissional  com  outras  instituições  nacionais  e

internacionais.

Art.  4º  -  O Sistema de Ensino da Polícia Militar  compreende o planejamento,  a

coordenação, o controle e a execução da Educação Profissional Militar.

§ 1º -  A Educação Profissional Militar  é um processo de formação acadêmica e

profissionalizante,  pautado  em  valores  institucionais  e  desenvolvido  de  forma

integrada, que abrange as atividades de ensino, treinamento, pesquisa e extensão,

no intuito de permitir ao militar o desenvolvimento de competências que o habilitem

para o exercício de polícia ostensiva, a preservação da ordem pública e a defesa civil

e territorial do Estado.

§ 2º - A Educação Profissional Militar compreende cursos de educação profissional

técnica de nível médio, de graduação e pós-graduação.

§ 3º - As atividades de educação profissional militar poderão ser desenvolvidas em

parceria com outras instituições de ensino, públicas ou privadas, bem como outras

instituições militares e civis.

Art. 5º - A supervisão e a orientação do Sistema de Ensino da Polícia Militar serão

exercidas  pelas  unidades  de  direção  intermediária  responsáveis  pela  Educação

Profissional Militar e Educação Básica de que trata o art. 6º da Lei nº 6.624, de 18 de

julho de 1975.

Parágrafo único - A supervisão e a orientação de que trata este artigo abrangem a

expedição  de  normas,  diretrizes  e  demais  instruções  para  o  cumprimento  da

legislação  vigente  que  assegurem  às  unidades  escolares  a  realização  dos  seus

objetivos, observados os dispositivos da Lei nº 6.624, de 1975.

Art. 6º - Os servidores das carreiras de que tratam os incisos VII a XI do art. 1º da

Lei  nº  15.301,  de 10 de agosto de 2004,  serão regidos por  legislação própria do

pessoal da Polícia Militar e do respectivo Sistema de Ensino.

Parágrafo único - Até que seja sancionado o Estatuto do Servidor Civil da Polícia

Militar, aplica-se:
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I - para os servidores das carreiras de que tratam os incisos VII a IX do art. 1º da

Lei  nº  15.301,  de 2004,  o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de

Minas Gerais, de que trata a Lei nº 869, de 5 de julho de 1952; e

II - para os servidores das carreiras de que tratam os incisos X e XI do art. 1º da Lei

nº 15.301, de 2004, o Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de Minas

Gerais, de que trata a Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977.

Art. 7º - Fica assegurada aos servidores das carreiras a que se referem os incisos

VII a XI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 2004, a concessão de reajustes salariais nas

mesmas datas e com os mesmos índices utilizados para as carreiras de policiais

militares de que trata a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, não se lhes aplicando

o disposto no art. 23 da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010.

Art. 8º - O parágrafo único do art. 17 da Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de

1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17 - (...)

Parágrafo único - A gratificação de que trata este artigo compreende o exercício de

magistério  junto  aos  cursos  da  Educação  Profissional  Militar  e  os  realizados  em

parceria  com  outros  órgãos  públicos  visando  à  formação,  à  capacitação  e  ao

aperfeiçoamento de agentes para o exercício de suas funções.”.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Art. 10 - Fica revogada a Lei nº 6.260, de 13 de dezembro de 1973.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, agradecendo o

voto de congratulações pela criação da Diretoria de Saúde Bucal, formulado por esta

Casa em atenção a requerimento do Deputado Luiz Henrique. 

Do  Sr.  Paulo  Melo,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Rio  de  Janeiro,

agradecendo a manifestação de solidariedade em virtude da tragédia que vitimou

crianças da Escola Municipal Tasso da Silveira, formulada por esta Casa em atenção
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a comunicação da Deputada Liza Prado. 

Do  Sr.  Diego  Andrade,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 164/2011, do Deputado Luiz Henrique .

Do Sr.  Paulo  de  Tarso  Tamburini  Souza,  Conselheiro  do  Conselho  Nacional  de

Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n° 393/2011, da Comissão

de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 316/2011, do Deputado Hélio Gomes.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (3), informando a liberação dos

recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de programas

desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr.  Elias Fernandes Neto, Diretor-Geral  do DNOCS, informando a edição da

portaria por meio da qual a barragem de Congonhas passa a denominar-se Barragem

Vice-Presidente José Alencar. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Do Sr. Roberto Smith, Presidente do Banco do Nordeste, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 315/2011, da Comissão de Participação Popular. 

Do  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Secretário  de  Fazenda,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.881/2010 , da Comissão de Participação

Popular.

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  Secretária  de  Educação,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 271/2011, da Deputada Rosângela Reis.

Do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura,  prestando  informações

relativas ao Projeto de Lei nº 99/2011 , em atenção a pedido da Comissão de Justiça.

(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 99/2011.)

Do Sr. Carlos Pimenta, Secretário de Trabalho e Emprego, agradecendo voto de

congratulações formulado por esta Casa, em atenção a requerimento do Deputado

Gustavo Valadares, por sua posse no referido cargo.

Do Sr. Avilmar da Silva Hemetério, Presidente da Câmara Municipal de Caxambu,

encaminhando  cópia  de  ofício  enviado  por  essa  Casa  à  Anatel,  em  atenção  a

solicitação do Vereador Rubens Alves Maciel, no qual pede providências para que se
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modifique a tarifação das ligações entre esse Município e Baependi. (- À Comissão de

Transporte.) 

Do Sr. Francisco Chavier Faria Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Caldas,

solicitando, em atenção a sugestão do Vereador Ricardo Barbosa Batista, aprovada

por essa Casa, a intercessão desta Assembleia com vistas à manutenção do plantão

policial nessa cidade. (- À Comissão de Segurança Pública.) 

Do  Sr.  Evaldo  Ribeiro  de  Barros,  Prefeito  Municipal  de  Itanhandu,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  628/2011,  em  atenção  a  pedido  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 628/2011.)

Do Sr. Maurílio Zacarias Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto,

solicitando, em nome dessa Casa, que esta Assembleia apoie as reivindicações dos

servidores da Polícia Civil. (- À Comissão de Segurança Pública.) 

Do  Sr.  José  Aparecido  Coelho  dos  Santos,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de

Pescador, solicitando, em nome dessa Casa, o apoio desta Assembleia a fim de que

sejam  destinados  a  esse  Município  recursos  para  a  construção  de  centro  de

tratamento para dependentes de drogas. (- À Comissão de Saúde.) 

Da Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral, agradecendo voto

de congratulações formulado por esta Casa, em atenção a requerimento do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, pela passagem do Dia do Defensor Público. 

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig,  prestando  informações

relativas aos Requerimentos n°s 6.911 e 6.913/2010,  da Comissão de Participação

Popular. 

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 283/2011, da Comissão de Transporte.

Da Sra. Irene de Melo Pinheiro, Presidente da Fundação Helena Antipoff, pedindo

providências  para  aprovação do Projeto de  Lei  nº  5.092/2010,  do  Governador  do

Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 5.092/2010.)

Do Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da CEF, informando a

liberação de recursos financeiros do FGTS à Copasa-MG, referentes às parcelas dos

contratos que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Do  Sr.  Waltair  Vasconcelos  Sobrinho,  Superintendente  Regional  da  Polícia

Rodoviária Federal, prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.049/2010,

da Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Luís  Cláudio  da  Silva  Chaves,  Presidente  da  OAB-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 137/2011, do Deputado Duarte Bechir.

Do Sr. Márcio Eli Almeida Leandro, Secretário Adjunto de Desenvolvimento Social,

informando  que  será  representado  pela  Sra.  Carmem  Rocha,  Subsecretária  de

Projetos Especiais de Promoção Social, na primeira reunião preparatória do ciclo de

debates sobre a superação da pobreza no Estado. 

Do Sr. Gilberto José Rezende dos Santos, Subsecretário de Gestão Regional da

Secretaria de Saúde, prestando informações relativas ao Requerimento n° 9/2011, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Do Sr. Demétrio de Miranda Ayala, Vereador da Câmara Municipal de Guanhães,

pedindo providências para a realização de audiência pública da Comissão de Saúde

nesse  Município  para  discutir  os  problemas  relativos  à  saúde  pública  local.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Da Sra. Fabrícia Fernandes Duarte, Gerente-Geral de Relações Institucionais da

Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 381/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor.

Do Sr. Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência  Social  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,

comunicando a transferência dos recursos que discrimina, destinados à manutenção

dos Serviços de Ação Continuada. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os

fins do art.  74 da Constituição Estadual,  c/c o art.  100, inciso XVI,  do Regimento

Interno.)

Do Sr. Gustavo de Castro Magalhães, Secretário-Geral do Governador, justificando

sua ausência ao debate sobre a construção de trevos de acesso ao santuário da

Serra  da  Piedade  e  apresentando  os  servidores  do  DER-MG  designados  para

representá-lo no evento. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Humberto Adami, Ouvidor da Secretaria Especial de Políticas de Promoção

da Igualdade Racial da Presidência da República, prestando informações relativas ao
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Requerimento nº 6.294/2010, da Comissão de Direitos Humanos. 

Do  Sr.  Humberto  Miranda  Cardoso,  Diretor  de  Gestão  Interna  da  Secretaria

Executiva  do  Ministério  da  Cultura,  informando  a  liberação  dos  recursos  que

menciona em favor da Comunidade Santo Antônio. (- 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.  Leonardo  Carreiro  Albuquerque,  Chefe  da  Assessoria  Administrativa  do

Ministério  dos  Transportes,  prestando  informações  relativas  a  requerimento  da

Deputada Rosângela Reis encaminhado pelo Ofício nº 108/2011/SGM.

Do Sr. Paulo Roberto Messias Strack, Coordenador-Geral de Finanças da Embratur,

dando ciência de convênio celebrado entre a Embratur e o Governo do Estado, para

promover os produtos turísticos do Estado no mercado internacional. (- 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.  Denílson  Aparecido  Martins,  Presidente  do  Sindicato  dos  Servidores  da

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, comunicando que essa entidade decidiu-se

por  uma  greve  geral  da  corporação  a  partir  de  10/5/2011.  (-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Do Sr. Iraci de Assis Cunha, Presidente do Sindicato de Empresas de Transporte de

Passageiros de Belo Horizonte, em que pleiteia o máximo empenho desta Casa na

promoção de ações que visem à investigação dos atos criminosos cometidos contra

empresas e usuários do transporte coletivo de Belo Horizonte, com a consequente

prisão,  julgamento  e  condenação  dos  supostos  criminosos.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Do  Sr.  Robson  Braga  de  Andrade,  Presidente  da  Confederação  Nacional  da

Indústria,  encaminhando  cópia  do  estudo  “A Substituição  Tributária  do  ICMS  no

Brasil”,  realizado em conjunto  com a  PricewaterhouseCoopers.  (-  À  Comissão de

Fiscalização Financeira.)

TELEGRAMA

Do  Sr.  Sérgio  Cabral,  Governador  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  agradecendo

manifestação de solidariedade formulada por esta Casa, em atenção a comunicação
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da Deputada Liza Prado, por ocasião da tragédia ocorrida na Escola Tasso Silveira.

CARTÕES

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  agradecendo  voto  de

congratulações formulado por esta Casa, em atenção a requerimento do Deputado

Gustavo Valadares, por seu trabalho na Secretaria de Planejamento.

Da Sra. Cleide Izabel  Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Igam, agradecendo o

apoio desta Casa nas apresentações sobre a cobrança pelo uso da água na Bacia do

Rio Doce. (À Cipe Rio Doce.)

Do Cel.  PM Luis Carlos Dias Martins, Chefe do Gabinete Militar do Governador,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa,  em  atenção  a

requerimento do Deputado Gustavo Valadares, por sua posse no referido cargo.

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 N° 1.584/2011

Institui o Programa de Saúde Oftalmológica, com o objetivo de desenvolver ações

de  promoção,  de  prevenção  e  de  recuperação  da  saúde  oftalmológica  de  aluno

matriculado na rede estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - São atribuições do Programa de Saúde Oftalmológica instituído por esta lei:

I  -  garantir  informações sobre saúde oftalmológica para estudantes, educadores,

pais e responsáveis pelas crianças, principalmente no que se refere à prevenção de

problemas visuais;

II - promover, nas escolas estaduais, avaliação oftalmológica de aluno e diagnóstico

médico que identifiquem as doenças oculares;

III  -  garantir,  após  avaliação  oftalmológica,  encaminhamentos  e  providências

necessárias em caso de indicação de procedimento ambulatorial ou cirúrgico.

Art. 2º - O Programa de Saúde Oftalmológica de que trata esta lei atenderá aluno

da rede estadual de ensino no mínimo a cada dois anos, sendo garantido pelo Poder
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Executivo o fornecimento de óculos àquele que apresentar diagnóstico que comprove

sua necessidade.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Anselmo José Domingos 

Justificação: Entre os cinco sentidos do ser humano está a visão, que é um dos

mais importantes no processo de aprendizagem. Ignora-se, entretanto, que alguma

patologia  ou  distúrbio  dessa função  pode ser  um dos  grandes  responsáveis  pela

dificuldade de aprendizagem de muitos alunos mineiros, colaborando muitas vezes

para a evasão escolar.

Este projeto de lei visa a adoção de ações que visem à promoção, à prevenção e

principalmente ao diagnóstico precoce de doenças relacionadas à visão, tendo em

vista a sua recuperação para minimizar eventuais problemas de aprendizagem.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 793/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.585/2011

Dispõe sobre a limitação do índice do empréstimo consignado no Estado em valor

igual ou menor ao índice da caderneta de poupança, bem como proíbe a cobrança da

taxa de abertura de crédito - TAC.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A  taxa  de  juros  e  encargos  contratuais  aplicados  a  empréstimos

consignados concedidos a aposentados e pensionistas deverá ser inferior ou igual ao

índice da caderneta de poupança.

Art. 2° - Os aposentados e pensionistas que aderire m ao empréstimo consignado

estarão isentos do pagamento da taxa de abertura de crédito - TAC.

Art.  3° -  É  obrigatória  a  apresentação,  por  parte  d o  banco  ou  financeira  que

conceder o empréstimo consignado, antes mesmo da formalização do contrato, de

tabela que demonstre mês a mês o valor das prestações e dos juros cobrados, de

maneira clara e objetiva.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr. 

Justificação:  Este  projeto  visa  limitar  a  taxa  de  juros  e  encargos  contratuais

aplicados sobre os empréstimos consignados realizados no Estado, a fim de impedir

que aposentados e pensionistas sejam submetidos, em razão da falta de clareza dos

contratos, a empréstimos de longa duração e a encargos impagáveis. 

As  taxas  de  juros  praticadas  pelos  bancos  e  financeiras  nos  empréstimos

consignados alcançam índices altíssimos, sem sofrer nenhuma limitação, o que vem

comprometendo as despesas necessárias dos aposentados e pensionistas, tais como

com saúde e alimentação.

Dessa forma, é necessário coibir os abusos praticados pelos bancos e financeiras,

com  urgentes,  concretas  e  efetivas  medidas,  motivo  pelo  qual  contamos  com  a

aprovação dos nobres pares à presente 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 1.586/2011

Institui nas escolas públicas a Semana de Estudos da Constituição Federal e da

Constituição Estadual, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  de  Estudos  da  Constituição  Federal  e  da

Constituição Estadual, nas escolas públicas da rede estadual de Minas Gerais, com o

objetivo  de conscientizar  os  alunos sobre  a importância  do  conhecimento  dessas

legislações como instrumento de garantia dos direitos e deveres do cidadão, com o

intuito de construir uma sociedade mais digna e mais justa.

Art. 2º - A Semana de Estudos da Constituição Federal e da Constituição Estadual

deverá  ocorrer  na  primeira  semana  do  mês  de  outubro,  em  comemoração  à

promulgação da Constituição Federal de 1988.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O  objetivo  do  presente  projeto  é  conscientizar  os  alunos  sobre  a
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importância de conhecer as legislações, estas instrumentos de garantia dos direitos e

deveres do cidadão.

A educação é um direito de todos e deve ser promovida pelo Estado e incentivada

pela sociedade.

Dessa forma, contamos com a aprovação dos nobres pares a esta proposição.

- 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 1.587/2011

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

-Região Integrada de Segurança Pública -, localizado no Município de Governador

Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° - Fica denominado Coronel Pedro Ferreira do s Santos o prédio da 8ª Risp -

Região Integrada de Segurança Pública -,  localizado no Município de Governador

Valadares.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Bonifácio Mourão 

Justificação:  Pedro  Ferreira  dos  Santos  nasceu  em  Brazópolis,  em  24/12/14.

Ingressou na então Força Pública de Minas Gerais em 3/10/30, em plena revolução, e

quatro dias após já participava do primeiro combate em defesa de Minas.

Daí até julho de 1974, quando se afastou definitivamente das lides policiais, tornou-

se uma verdadeira lenda. Seus feitos o transformaram em um mito na crônica e na

história  policial  mineira,  principalmente  no  Vale  do  Rio  Doce,  que  muito  deve ao

famoso Capitão Pedro. Obras literárias com empolgantes narrativas retratam seus

feitos, apontando-se como a principal delas “Um Certo Delegado de Capturas”, de

Klinger Sobreira de Almeida, Editora Contexto e Arte, Salvador, 803 páginas, 2009.

Ao longo de sua carreira, além dos cargos e funções inerentes à Polícia Militar,

exerceu em várias cidades mineiras os cargos de Delegado Especial de Polícia, que

até  o  final  de  1960 era  cometido  a  oficiais  da  PMMG, de Delegado  Especial  de

Capturas e, finalmente, o de Delegado Supervisor de Capturas, com ampliação em
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todo o território estadual. Faleceu em 16/5/2000. É certo que jamais outro profissional

de  segurança  pública  acumulou  e  desempenhou  tão  bem  as  missões  das  duas

polícias, a militar e a civil, em nosso Estado.

Será inaugurado brevemente em Governador Valadares a sede da 8ª Risp - Região

Integrada  de  Segurança  Pública  -,  mais  uma etapa  do  governo  do  Estado  para

consolidar a integração operacional das forças policias. A homenagem ao valoroso

Coronel Pedro Ferreira como patrono desse edifício será de grande estímulo aos que

nele trabalharem, tendo como referência um precursor da polícia mineira.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.588/2011

Proíbe a comercialização da serpentina metalizada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida  a  comercialização  do  produto  denominado  serpentina

metalizada em todo o Estado.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Carlos Mosconi

Justificação: No dia 27/2/2011, houve um trágico acidente no Município de Bandeira

do Sul, onde morreram 16 jovens eletrocutados e cerca de 27 ficaram gravemente

feridos. 

Foi durante uma festa de pré-carnaval que três fios de alta tensão se romperam

depois  de uma explosão.  Um deles  atingiu  o trio  elétrico e  dois  caíram no chão,

energizando a área. Segundo a Cemig, tudo indica que o acidente foi provocado por

serpentinas  metálicas,  que  são  fitas  coloridas  aluminizadas,  disparadas  de  um

lançador.  Estas  fitas teriam atingido os cabos de alta  tensão,  causando um curto

circuito e provocando a referida explosão. Uma festa que deveria ser motivo de muita

alegria  e  diversão  transformou-se  em  uma  grande  tragédia.  E  a  serpentina

metalizada, que “a priori” parece ser um brinquedo inofensivo, foi a causa de tamanha
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tristeza.

Diante do exposto, restou claro e comprovado que a comercialização da serpentina

metalizada tem que ser proibida, a fim de evitar outros acidentes futuros.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Bruno

Siqueira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.545/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.589/2011

Institui  no calendário oficial de datas e eventos do Estado o Dia do Trabalhador

Rodoviário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído no calendário oficial de datas e eventos do Estado o Dia do

Trabalhador Rodoviário, a ser comemorado anualmente no dia 25 de julho.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: Esta propositura visa ao reconhecimento do trabalho dos rodoviários.

São eles os profissionais que trasportam mercadorias e pessoas, pelas estradas e

ruas,  garantindo  o  desenvolvimento  econômico,  a  integração  do  Estado,  o

intercâmbio entre a população e a segurança dos usuários.

Incorporar  a  data  ao  calendário  oficial  do  Estado significa  homenageá-los  e  ao

mesmo tempo lembrar a rotina dura e a importância dos mais de 300 mil profissionais

do  setor,  tanto  trabalhadores  que  operam  diretamente  os  sistemas  como  os

administrativos.

- 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 1.590/2011

Garante  a  presença  de  cobradores  e  agentes  de  bordo  em  linhas  urbanas,

municipais, metropolitanas e intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É exigida a presença de cobradores ou agentes de bordo nos veículos de

transporte coletivo de passageiros – ônibus e micro-ônibus – pertencentes a empresa
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que,  mediante  concessão ou permissão,  exploram linhas  urbanas,  metropolitanas,

municipais e intermunicipais no âmbito do Estado.

Art. 2° - A ausência de cobradores e agentes de bor do nos veículos configurará falta

grave,  podendo  a  empresa  reincidente  ter  sua  concessão  ou  sua  permissão

automaticamente cancelada.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação:  As  funções  específicas  desenvolvidas  pelos  cobradores  e  pelos

agentes de bordo no veículos de transporte coletivo evitam sobrecarga de trabalho e

tarefas para os condutores. Assim, proporcionam maior concentração dos condutores

– evitando acidentes e aumentando a segurança dos passageiros – e proporcionam

um melhor atendimento e conforto da população, que passa a ser atendida com mais

atenção e a ter ao seu dispor um profissional capacitado para a função.

Ademais, as inovações tecnológicas e as novas formas de organização do trabalho

devem estar a serviço do desenvolvimento socioeconômico, garantindo empregos e

melhores condições de vida para os profissionais e uma melhor prestação de serviços

para a população.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.074/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.591/2011

Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, com sede

no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Rio

Preto, com sede no Município de Unaí.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Delvito Alves

Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  Fundação
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Educativa e Cultural Rio Preto, entidade civil sem fins lucrativos, de caráter educativo

e cultural, de duração por tempo indeterminado, localizada na Rua 15 de Janeiro, nº

12,  Centro,  no Município  de  Unaí,  fundada em 6/1/2000,  devidamente inscrita  no

CNPJ sob o nº 03.637.986/0001-01.

A Fundação Educativa e Cultural Rio Preto desenvolve hoje importante trabalho de

comunicação  pública,  veiculando  programação  regular  na  TV  Rio  Preto.  Sua

programação  inclui  entrevistas  jornalísticas  de  qualidade,  abertas  a  todos  os

segmentos da sociedade.

Esta  Fundação  realiza,  com  dificuldade,  esse relevante  trabalho  para  a  cidade,

contando com a dedicação de profissionais e de lideranças sindicais e comunitárias, e

vem conquistando progressivamente mais audiência e qualidade.

Em face dos  argumentos  ora  lançados,  que  julgamos de suma relevância  para

nosso Município, é que 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.592/2011

Cria o Programa Estadual de Coleta de Medicamentos Vencidos ou Estragados e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado no Estado o Programa de Coleta de Medicamentos Vencidos ou

Estragados.

Parágrafo único - O Programa de Coleta de Medicamentos Vencidos ou Estragados

deverá conscientizar a população de que o descarte dos medicamentos vencidos ou

estragados deverá ser feito na rede farmacêutica, e não em lixo doméstico ou em

lixeiras.

Art.  2º  -  O  Programa de Coleta  de  Medicamentos  Vencidos  e  Estragados  será

realizado pelos laboratórios fabricantes e pelos distribuidores de medicamentos, com

apoio da rede farmacêutica.

Art.  3º - As farmácias manterão em locais visíveis do grande público recipientes
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para descarte dos medicamentos vencidos ou estragados.

Art. 4º - As distribuidoras de medicamentos farmacêuticos recolherão o conteúdo

dos  recipientes  que  deverão  ser  encaminhados  para  as  respectivas  indústrias

farmacêuticas a fim de serem incinerados.

Art.  5º - O não cumprimento do disposto nesta lei  acarretará multas de 1.000 a

10.000 Ufemgs (mil a dez mil unidades fiscais do Estado de Minas Gerais), que serão

cobrados em dobro em caso de reincidência.

Art. 6º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta

de  dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente,  e

suplementadas se necessário.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias,

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Doutor Viana

Justificação:  Inicialmente  convém  lembrar  que  em  nada  estamos  ferindo

competência constitucional  com este nosso projeto de lei,  uma vez que a própria

Carta Magna, no seu art. 24, especificamente no inciso XII, é clara ao afirmar que

cabe também aos Estados legislar sobre assuntos relacionados à saúde, conforme

disposto  abaixo:  “Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados,  e  ao  Distrito  Federal

legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde.”

Está  claro  que  este  projeto  de  lei  visa  preservar  a  saúde  de  todos,  pois  as

substâncias  químicas  existentes  nos  medicamentos  descartados,  sem  que  sejam

tomadas medidas adequadas para o descarte, podem comprometer a saúde de toda

a  população.  Descartados  simplesmente  no  lixo  ou  jogados  em  aterros,  esses

medicamentos  podem  comprometer  a  qualidade  da  água  e  do  solo,  com  graves

prejuízos  para  os  cidadãos.  O  medicamento  vencido  ou  estragado  precisa  ser

incinerado,  em  temperaturas  superiores  a  130°C,  par a  apenas  o  resíduo  dessa

incineração  ser  posteriormente  descartado  num  aterro  sanitário.  Quanto  as

embalagens de papel, papelão ou similares e as bulas e embalagens plásticas, estas
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podem  perfeitamente  ser  aproveitadas  num  programa  de  reciclagem  de  papel  e

plástico.

Assim, diante do exposto, entendemos ser muito importante um projeto de lei como

este, que define as responsabilidades das farmácias, distribuidoras e fabricantes de

medicamentos no descarte correto de produtos já vencidos. Assim, contamos uma

vez mais com o indispensável apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta

importante propositura para a população do Estado.

- 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 1.593/2011

Torna obrigatória disponibilização de cadeiras adaptadas em estabelecimentos de

ensino no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos de ensino da rede pública estadual e da rede privada

ficam obrigados a pôr cadeiras adaptadas à disposição dos alunos portadores de

deficiência física ou mobilidade reduzida.

Parágrafo único - Os estabelecimentos que se enquadram nesta obrigatoriedade

são os de ensino fundamental, médio, superior e também os cursos de extensão.

Art.  2º-  As  cadeiras  adaptadas  deverão  se  adequar  aos  padrões  e  normas  da

Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  -  ABNT  -  e  do  Instituto  Nacional  de

Metrologia - Inmetro. 

Art. 3º- A Secretaria de Estado de Educação deverá fiscalizar a aplicação desta lei. 

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Doutor Viana

Justificação:  Segundo  a  Declaração  dos  Direitos  das  Pessoas  Deficientes  -

Resolução nº 30/84, aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações

Unidas em 9/12/75, em seu item 8, “as pessoas deficientes têm direito de ter suas

necessidades  especiais  levadas  em  consideração  em  todos  os  estágios  de

planejamento econômico e social.” 
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O art. 208, inciso III, da Constituição Federal de 1988, diz que é dever do Estado o

“atendimento  educacional  especializado  aos  portadores  de  deficiência,

preferencialmente na rede regular de ensino”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, indo ao encontro da Constituição Federal, estabelece, no seu art. 4º, inciso

III,  a obrigatoriedade do “atendimento educacional especializado gratuito aos alunos

com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino”, devendo os

sistemas  assegurar-lhes  “currículos,  métodos,  técnicas,  recursos  educativos  e

organização específicos para atender às suas necessidades” (art. 59, inciso I). 

A Resolução CNE/CEB nº 2, de 11/9/2001, que instituiu as Diretrizes Nacionais para

a Educação Especial na Educação Básica, no seu art. 2°, determina que os “sistemas

de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas se organizarem para

o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, assegurando as

condições necessárias para uma educação de qualidade para todos”. 

As referidas leis levam à conclusão de que na inclusão dos alunos com necessidades

especiais  deve  ser  considerado  o  atendimento  a  cada  aluno  especial  de  maneira

adequada, tornando a inclusão uma política educacional séria e comprometida com a

qualidade do processo ensino/aprendizagem.

Este projeto de lei  é um esforço para que as instituições escolares no âmbito do

Estado  possam  melhorar  o  atendimento  aos  alunos  com  necessidades  especiais,

levando em consideração a ergonomia desses alunos que necessitam de atendimento

especializado,  para  que  não  tenham  comprometido  seu  desenvolvimento  físico,

psicológico, cognitivo e social.

Nosso  objetivo  é  garantir  uma  educação  de  qualidade  para  todos  e  oferecer

equipamentos e acessórios adaptados ao bem-estar dos alunos com deficiência física,

nas atividades escolares, através de cadeiras de rodas e cadeiras escolares adaptadas

para cada aluno. 

Diante  do  exposto,  solicitamos  aos  nobres  pares  o  imprescindível  apoio  para

aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.079/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.594/2011

Veda o ingresso, a fabricação e a comercialização de serpentina metalizada na

forma que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedado no Estado o ingresso, a fabricação e a comercialização de

serpentinas metalizadas e artefatos assemelhados.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A tragédia ocorrida na cidade de Bandeira do Sul  causou profunda

comoção em toda Minas Gerais  e, em respeito à dor de inúmeras famílias desse

Município  e  da  região  Sul  mineira,  é  urgente  que  se  busque  combater  a  causa

primária desse grave acidente, qual seja vedar a fabricação e a comercialização do

produto que protaganizou tão lastimável acontecimento.

A  serpentina  metalizada  é  um  produto  largamente  utilizado  em  festas  de

casamentos,  aniversários  e  formaturas,  além  de  festejos  populares  com  grandes

concentrações, como é o caso do Carnaval e de jogos de futebol. Importado em sua

maioria da China, o produto não conta, em grande escala, com o selo do Inmetro, o

que  agrava  o  risco,  pois  não  há  garantias  de  segurança  nem  o  registro  de

advertências quanto ao seu uso.

Portanto,  para  inibir  a  massificação  de  um  produto  que  se  revelou  altamente

prejudicial, é que se solicita aos nobres pares aprovação desta proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Bruno

Siqueira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.545/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.595/2011

Dispõe sobre o atendimento aos consumidores por parte dos fornecedores e dá

outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os fornecedores que mantêm contratos de adesão com dez mil ou mais

consumidores  no  Estado  ficam  obrigados  a  instalar  postos  ou  agências  para
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atendimento personalizado ao consumidor.

Art.  2º - É vedado ao fornecedor obrigar o consumidor a utilizar exclusivamente

meio  de  atendimento  telefônico  ou  eletrônico,  sem  possibilitar-lhe  o  atendimento

pessoal.

Art. 3º - O descumprimento do disposto esta lei  sujeita o infrator às penalidades

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Elismar Prado

- 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 1.596/2011

Altera o art. 1º da Lei nº 6.689, de 14 de novembro de 1975, que dispõe sobre a

identificação  dos  estudantes  do  Sistema  Educacional  de  Ensino  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 6.689, de 14 de novembro de 1975, fica acrescido dos

seguintes parágrafos:

§  1º  -  Fica  criado o  Cadastro  Estadual  dos  Estudantes -  CEE -,  no  âmbito da

Secretaria de Estado de Educação, que conterá os dados dos alunos regularmente

matriculados,  devendo  as  escolas  da  rede  pública  e  privada  promover  sua

atualização, na forma do regulamento.

§ 2º - As associações e agremiações estudantis deverão ser credenciadas junto ao

CEE para acessar as informações nele contidas e efetuar a regular expedição das

carteiras de identificação dos estudantes.

§ 3º - Os estabelecimentos de entretenimento e os promotores de eventos culturais,

esportivos e de lazer do Estado terão acesso ao CEE para verificação, via internet, da

veracidade das carteiras apresentadas, tanto para a venda do ingresso, que conterá a

certificação digital, quanto para o acesso do estudante.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Fred Costa

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  a  inserção,  na  Lei  nº  6.689,  de

14/11/75, do Cadastro Estadual dos Estudantes - CEE -, que funcionará no âmbito da

Secretaria Estadual de Educação com o objetivo de coibir as fraudes e clonagens de

carteiras estudantis,  permitindo aos estudantes maior comodidade e segurança no

acesso aos estabelecimentos de entretenimento e aos eventos culturais, esportivos e

de lazer do Estado.

A falsificação da carteira de estudante é um problema extremamente grave, pois os

estelionatários,  além  de  clonarem  as  carteiras  estudantis,  estão  falsificando

declarações  escolares,  boletos  bancários  relativos  a  mensalidades,  carimbos

escolares e assinatura de Diretores de escolas. Diante de tais fatos, os estudantes

têm sido prejudicados,  pois  sofrem constrangimentos em alguns estabelecimentos

que exigem a apresentação de diversos documentos, diante da falta de credibilidade

da carteira estudantil.

Portanto, a proposta deste projeto de lei é fazer com que as escolas da rede pública

e privada alimentem o cadastro com os dados relativos aos estudantes e, juntamente

com as associações e agremiações estudantis credenciadas, acessem tal cadastro

antes da emissão das carteiras estudantis, sem a exigência de documentos, que já

constarão  no CEE  em  formato  digital.  Os  estabelecimentos  conveniados  também

terão  acesso  ao  CEE  via  internet,  para  fins  de  verificação,  uma  vez  que  o

comprovante  de  meia entrada conterá  a  certificação digital  para  comprovação da

veracidade da carteira de estudante. Além disso, o atendente dos estabelecimentos

poderá  conferir  os  dados  básicos  do  estudante  que  apresentou  a  carteira,

visualizando  facilmente  os  documentos constantes  do cadastro,  tendo em vista  a

existência de internet nos guichês, em virtude da larga utilização de cartões de crédito

pelos clientes.

Considerando a matéria de relevância, contamos com o apoio de nossos nobres

pares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.597/2011

Dá denominação de Antonio Cacique ao trecho da Rodovia - LMG - 650 que liga o

Município de Medina ao Município de Comercinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Antonio Cacique o trecho da Rodovia LMG - 650 que liga

o Município de Medina ao Município de Comercinho.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação: Nascido em Felisburgo e criado na região do Vale do Jequitinhonha,

Antonio Cacique foi comerciante de gado e fazendeiro nos Municípios de Medina,

Itaobim, Jequitinhonha e Montes Claros.

Líder político da região, primeiro Prefeito de Medina eleito pelo voto popular,  no

período de 1950 a 1954, foi também presidente do PSD, correligionário e amigo de

Benedito Valadares, Bias Fortes, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, entre outras

grandes expressões da política mineira. Responsável pela construção de mais de 20

escolas públicas no Vale do Jequitinhonha, participou das negociações políticas que

resultaram na implantação da BR-116 - Rio-Bahia, entre outras tantas atividades que

contribuíram para  o  desenvolvimento  de  nossa região.  Como empresário,  Antonio

Cacique  implantou  a  maior  plantação  de  café  do  Estado,  gerando  centenas  de

empregos e fortalecendo a economia da região. Faleceu em Medina em 29/7/82.

Admirado por todos os que com ele conviveram, Antonio Cacique tem seu nome

definitivamente ligado à história da região por sua 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 1.598/2011

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Jacinto imóvel

com área de 7.356,44m² (sete mil trezentos e cinquenta e seis vírgula e quarenta e

quatro metros quadrados) nesse Município, registrado sob nº 145, fls. 130, Livro 3-C

em 7 de julho de 1976, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacinto.

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

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, 10 de maio de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Jacinto de imóvel de

propriedade  do  Estado  situado  nesse  Município.  Visando  atender  ao  interesse

público, o Executivo Municipal solicita a doação do imóvel, a fim de incorporá-lo ao

patrimônio do Município, para instalação de escola municipal.

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 1.599/2011

Proíbe a fabricação, a comercialização, a importação e a utilização da serpentina

metálica ou outros produtos similares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam proibidos a fabricação, o comércio, a importação e a utilização da

serpentina metálica ou produtos similares.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Gustavo Perrella

Justificação: Um artefato usado em comemorações, mas ainda desconhecido pela

Cemig,  transformou  o  pré-carnaval  de  Bandeira  do  Sul  em  uma  tragédia.  As
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serpentinas metálicas atingiram o cabeamento da rede e provocaram o acidente.

O objetivo precípuo deste projeto é coibir o uso deste material como forma de evitar

novos acidentes em festas carnavalescas.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Bruno

Siqueira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.545/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.600/2011

Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão aos fenômenos de violência nas

competições esportivas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O poder público estadual promoverá a prevenção e repressão da violência

nas competições esportivas nos termos da Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de

2003, e suas alterações, e do que dispõe esta lei.

Parágrafo  único  –  Para  consecução dos  objetivos  previstos  no  “caput”,  esta  lei

dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais de Defesa do Torcedor e estabelece

medidas  de  assistência  e  proteção  aos  torcedores  nos  casos  de  violência  nas

competições esportivas e trata da identificação do público frequentador nos estádios

e registro das torcidas organizadas.

CAPÍTULO I

DOS JUIZADOS DO TORCEDOR

Art. 2° - Autoriza a criação do Juizado Especial de  Defesa do Torcedor do Estado de

Minas Gerais.

Art.  3º  -  O  Juizado  Especial  de  Defesa  do  Torcedor  funcionará,  de  modo

permanente, como anexo aos Juizados Especiais Cível e Criminal da Comarca da

Capital;  e,  em  caráter  itinerante,  em  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais,  nos  locais

destinados à realização de eventos esportivos, como anexo aos Juizados Especiais

Cível e Criminal da respectiva comarca.

Art. 4º - Na forma de unidade judiciária itinerante, o Juizado Especial de Defesa do

Torcedor  funcionará  em  instalações  cedidas  pela  entidade  de  prática  esportiva

detentora  do  mando  de  jogo,  ou  pela  entidade  responsável  pela  organização  da

competição; ou, na falta de tais acomodações, em unidade móvel do Poder Judiciário,
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devidamente aparelhada, posicionada em local próximo ao da realização do evento.

Art.  5º  -  O  Juizado  Especial  de  Defesa  do  Torcedor  será  competente  para

processar,  julgar  e  executar  os  feitos  criminais  relativos  a  infrações  de  menor

potencial ofensivo e aos crimes previstos nos arts. 41-C, 41-D, 41-E e 41-G da Lei

Federal nº 10.671, de 2003, acrescentados pela Lei Federal nº 12.299, de 27 de julho

de 2010, bem como as causas cíveis de menor complexidade, assim definidas na Lei

Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, decorrentes da aplicação do Estatuto

do Torcedor.

Parágrafo único - Funcionando em regime de plantão judiciário, ao Juizado Especial

de  Defesa  do  Torcedor  caberá,  também,  a  apreciação  de  pedidos  de  natureza

cautelar  ou  antecipatória  em  matéria  cível,  criminal  e  de  defesa  da  criança,  do

adolescente e do idoso, desde que compreendidos no âmbito de sua competência e

jurisdição.

Art.  6º  -  As  unidades  judiciárias  itinerantes  do  Juizado  Especial  de  Defesa  do

Torcedor serão compostas por, no mínimo, um Juiz, um servidor do Poder Judiciário,

um representante do Ministério Público, um Defensor Público ou advogado indicado

pela Ordem dos Advogados do Brasil e um Delegado de Polícia.

Parágrafo único - O Juizado Especial de Defesa do Torcedor contará, também, com

equipe multidisciplinar de atendimento à vítima, ao agressor e ao torcedor, nos termos

da legislação pertinente.

Art. 7º - Os magistrados responsáveis pela sede permanente do Juizado Especial

de Defesa do Torcedor e pelas unidades itinerantes que funcionarão nos locais de

realização dos eventos esportivos serão designados pelo Tribunal de Justiça.

Art. 8º - O Tribunal de Justiça poderá firmar convênios com entidades públicas, a

fim de dar suporte funcional e material ao Juizado Especial de Defesa do Torcedor.

Art. 9º - Na forma do art. 41 da Lei Federal nº 10.671, de 2003, fica estabelecido

que o poder público promoverá a defesa do torcedor através do órgão de defesa do

consumidor estadual.

CAPÍTULO II

DA IDENTIFICAÇÃO DO TORCEDOR 

Art. 10 - A identificação do público frequentador e o monitoramento por imagens a
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que se referem os arts. 18 e 25 da Lei Federal n° 1 0.671, de 2003, são obrigatórios

para estádios  de  futebol  localizados no Estado de Minas Gerais  com capacidade

superior a dez mil pessoas, conforme as disposições desta lei.

Paragrafo único - A implantação do sistema de identificação e monitoramento será

de responsabilidade do clube, entidade ou órgão que administra o estádio.

Art. 11 - 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.

Paragrafo 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. 12 - O monitoramento a que se refere o art. 10 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 a 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.

§  1° -  Para  os  efeitos  desta  lei,  consideram-se  ent orno  do  campo  de  jogo  os

espaços existentes entre este e os limites impostos à circulação do público, como

pistas de atletismo, bancos de reservas, áreas gramadas e ajardinadas.

§ 2° - As imagens deverão ser gravadas e ficar por sessenta dias à disposição da

autoridade  de  segurança  pública,  que,  requisitando-as,  especificará  as  cópias  a

serem produzidas.

§ 3° - As imagens geradas pelas emissoras de televi são poderão ser consideradas,

a  critério  da  autoridade de segurança pública,  sucedâneo de monitoramento  para
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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.

§ 4° - O monitoramento previsto nesta lei deverá po ssibilitar a captura individual de

imagens das pessoas presentes no estádio por ocasião de sua entrada.

§ 5° - A Secretaria de Estado de Defesa Social pode rá 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.

§ 6° - O monitoramento previsto no inciso V deste a rtigo somente será exigido nos

casos em que as câmeras possam ser fixadas à edificação do estádio.

Art. 13 - O público será informado da existência do monitoramento por imagens,

inclusive da captura individual a que se refere o § 4° do art. 3°, 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. 14 - Nenhuma partida de futebol será realizada em razão:

I - da inexistência ou do não funcionamento da central técnica de informações a que

se refere o art. 18 da Lei Federal n° 10.671, de 20 03;

II - da inexistência ou do não funcionamento do monitoramento a que se refere o

art. 25 da Lei Federal n° 10.671, de 2003;

III - do monitoramento insuficiente segundo os critérios de abrangência previstos no

art. 2° desta lei.

Art. 15 - 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.
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Art. 16 - Esta lei não se aplica a:

I - estádios com capacidade inferior a dez mil lugares, salvo quando se tratar de

partidas envolvendo a presença de torcidas organizadas ou em razão de legislação

federal superveniente redutora da referida capacidade;

II  -  outras  atividades,  como  eventos  religiosos,  artísticos,  políticos,  salvo

manifestação contrária da autoridade de segurança pública.

CAPÍTULO III

DAS TORCIDAS ORGANIZADAS

Art. 17 - O poder público deverá criar ou indicar um órgão próprio para registro das

torcidas organizadas.

§ 1° - Para o registro, as torcidas organizadas dev erão criar um cadastro de todos

os torcedores e associados na forma prevista no parágrafo único do art. 2º da Lei

Fedral nº 10.671, de 2003.

§ 2° - O registro dos estatutos e do quadro de asso ciados das torcidas organizadas

será divulgado na internet em sítio próprio do órgão registrador.

Art.  18  -  Na ocorrência de atos  violentos  nos eventos esportivos  ou fora deles,

sendo constatada sua participação, ficará a torcida organizada proibida de participar

do evento esportivo subsequente.

Art. 19 - O torcedor, agindo isoladamente ou em conjunto, que promover tumulto,

praticar ou incitar a violência ou depredar as instalações esportivas, sejam elas do

poder público ou privadas, além das sanções previstas na Lei Fedral nº 10.671, de

2003, e suas alterações e no Código Penal, poderá ser suspenso da participação em

eventos subsequentes de mesma natureza e ao pagamento de multa no valor de

1.000 Ufemgs (mil unidades fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art.  20 -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  de  lei  tem  por  objetivo  prevenir  e  reprimir  os

fenômenos  de  violência  nas  competições  esportivas,  regulamentar  o  sistema  de
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controle,  monitoramento  e  identificação  nos  eventos  esportivos  e  disciplinar  as

torcidas organizadas.

Trata-se  de  matéria  que  não  oferece  óbices  à  iniciativa  parlamentar,  e  está

motivada por constantes episódios de violência e vandalismo, envolvendo torcedores

em atividades esportivas. Este projeto busca evitar tais ocorrências, com medidas

rígidas e específicas de segurança e, ainda, possibilitar a identificação de eventuais

infratores.

Com o Juizado Especial de Defesa do Torcedor objetiva-se facilitar e aproximar os

meios de defesa e auxílio público imediato em episódios decorrentes dos eventos.

Essa infraestrutura gerará maior segurança nos estádios e aumento na frequência

das famílias e crianças em um ambiente de lazer e diversão.

De certo que,  conjuntamente,  beneficiará o Estado de Minas  Gerais quando da

realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, evento único pela sua magnitude e

oportunidade, em que todas as atenções estarão voltadas para o País, especialmente

em  razão  do  televisionamento  de  alcance  global  que  atinge  bilhões  de

telespectadores. 

Diante do exposto, considerando tratar-se de matéria relevante, contamos com o

apoio dos nobres pares para 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 1.601/2011

Dispõe  sobre  a  gratuidade  de  taxas  de  estacionamento  em  hospitais  e  demais

centros de saúde para efeitos de embarque, desembarque, acomodação e socorro de

pacientes em casos de emergência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Nos  hospitais  e  centros  de  saúde,  públicos  ou  privados,  situados  no

Estado, fica dispensada a cobrança de taxas referentes ao uso de estacionamento

para efeitos de embarque, desembarque, acomodação e socorro de pacientes em

casos de emergência.

§  1º  -  A gratuidade a  que  se  refere  o  “caput”  se  aplica  apenas  ao  embarque,
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desembarque,  acomodação  e  socorro  de  pacientes  em  casos  de  emergência,

devidamente comprovados.

Art.  2º  -  A permanência do veículo nos estacionamentos citados no art.  1º  será

gratuita por até, no máximo, sessenta minutos.

Parágrafo único - Caso o paciente ultrapasse o tempo previsto para a concessão da

gratuidade disposta no “caput” deste artigo, passa a vigorar a tabela de preços do

estacionamento utilizada normalmente pelo estabelecimento. 

Art.  3º -  Os estabelecimentos dispostos no art.  1º,  ficam obrigados a divulgar o

conteúdo desta lei,  através da colocação de cartazes em locais visíveis,  em suas

dependências. 

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

João Vítor Xavier 

Justificação: Este projeto de lei  se reveste de suma relevância para o interesse

público  que visa  sanear  uma grande  injustiça  perpetrada  contra  os  pacientes  de

hospitais  e  outros  centros  de  saúde.  Não  raro  podemos  verificar  que  pacientes

necessitando  de  atendimento  de  urgência  são  constrangidos  a  pagar  taxas  de

estacionamento para poder chegar à entrada desses estabelecimentos. A título de

exemplo, citamos o Hospital Madre Tereza em Belo Horizonte, que tem uma guarita

de estacionamento muito antes da entrada do hospital, que, além de distante, é em

um  íngreme  aclive.  Já  foi  noticiado  que  gestantes  prestes  a  dar  à  luz  foram

desembarcadas nas guaritas de estacionamento, tendo de caminhar até a entrada de

maternidade para poder receber o socorro.

Dessa forma, este projeto visa garantir a gratuidade de taxas de estacionamento

para os pacientes, pelo tempo razoável para que possam embarcar, desembarcar, se

acomodar e receber o devido socorro em casos de emergência. 

Adiantando discussões, não se pretende inviabilizar a atividade privada ou restringir

o direito de propriedade, já que a cobrança será permitida a partir da segunda hora de

estacionamento, conforme tabelas de preços e valores em vigor. Ademais, a referida

gratuidade só será aplicada nos casos especificados. Noutro giro, o projeto de lei em

análise tem o fulcro primordial de cumprir o dever do Estado de garantir o acesso à

saúde, como dispõe o art. 196 da Contituição da República, bem como nos arts. 186
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e 187 da Constituição Estadual,  além de coibir  o  aumento do custo acessório na

prestação de serviços de saúde. 

Contamos, pois, com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de lei, que

visa à efetiva paz e segurança em todos os ambientes públicos do território mineiro. 

- 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 1.602/2011

Cria a obrigatoriedade de se numerarem os assentos nas salas de cinema e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os proprietários das salas de cinema no Estado obrigados a numerar

suas cadeiras, informando ao consumidor,  no momento da compra do ingresso, o

assento que irá ocupar.

Parágrafo único - O número do assento adquirido deverá estar registrado no cupom

de ingresso.

Art.  2º  -  Os referidos estabelecimentos terão o prazo de cento e oitenta dias, a

contar da publicação desta lei, para se adequarem às disposições desta lei.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

João Vítor Xavier 

Justificação: Este projeto visa dar solução aos frequentes questionamentos feitos

por consumidores de serviços de cinema. Aqueles usuários diligentes que compram

com antecedência seus ingressos não têm garantia de que terão bons lugares no

estabelecimento. Aliás, as longas, demoradas e desconfortáveis filas para entrar na

seção em estabelecimentos cinematográficos retiram o prazer dessa atividade, que é

primordialmente  um  entretenimento.  Ou  seja  além  da  fila  de  compra,  deve-se

enfrentar também a fila de entrada. Ademais, o consumidor tem o direito de saber o

que ele está adquirindo: seu assento no cinema, se vai poder, ou não, se sentar com

seus acompanhantes, enfim, se vale a pena comprar aquele determinado ingresso. 

Este projeto, portanto, busca fazer com os cinemas o que já acontece com teatros e

casas de shows. Contamos, pois, com o apoio de nossos pares à aprovação deste
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projeto  de  lei,  que  com  certeza  busca  a  melhoria  dos  serviços  de  cinema  aos

consumidores mineiros.

- 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 1.603/2011

Dispõe sobre a instalação de banheiros químicos adaptados às necessidades de

pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade da instalação de banheiros químicos

adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida  ou que utilizem

cadeira de rodas, em módulos individuais, em espaços públicos cedidos, no Estado, a

terceiros para realização de eventos de qualquer natureza.

§ 1º -  Deverá constar no alvará ou autorização para realização do evento aviso

relativo à obrigatoriedade do cumprimento do estabelecido neste artigo.

§ 2º - A quantidade de módulos adaptados deverá ser proporcional à estimativa de

público, observados os critérios estabelecidos de acordo com o tipo de espetáculo

artístico ou evento, obedecendo a uma quantidade mínima de 10% (dez por cento) do

total.

Art. 2º - O não cumprimento desta lei acarretará ao infrator a aplicação de multa a

ser cobrada pelo poder público, através do órgão da administração direta ou indireta

local.

Art. 3º - Competirá ao Poder Executivo regulamentar esta lei.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  O objetivo deste projeto é contribuir para a garantia dos direitos dos

portadores de necessidades especiais e promover maior inclusão social.

A inexistência de banheiros químicos adaptados em eventos causa às pessoas com

mobilidade  reduzida  ou  que  utilizem  cadeiras  de  rodas  enorme  transtorno  e

desconforto.  Desta  forma,  nada  mais  correto  que  garantir  a  instalação  desses

banheiros.
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A  proposta  tem  como  objetivo  garantir  a  acessibilidade  aos  portadores  de

necessidades especiais, para que possam transitar em quaisquer lugares e usufruir

do lazer sem enfrentar dificuldade alguma. Eventos que mobilizam grande público,

por  mais  organizados  que  sejam,  não  oferecem  atendimento  adequado  a  essas

pessoas,  principalmente  quanto  à  estrutura  sanitária,  e  não  é  difícil  imaginar  as

dificuldades e constrangimentos enfrentados por elas ao frequentarem eventos.

O  Estado  de  Minas  Gerais  é  reconhecidamente  um  grande  polo  de  cultura  e

entretenimento,  e  há  nele  um grande  fluxo  de  turistas.  Diversos  são os  “shows”,

espetáculos e eventos afins diariamente promovidos.

O  Decreto-Lei  nº  5.296,  de  2/12/2004,  também  conhecido  como  Lei  de

Acessibilidade, regulamenta o atendimento às necessidades específicas das pessoas

com deficiência no que concerne a projetos de natureza arquitetônica ou urbanística e

transportes, a fim de garantir a acessibilidade para essas pessoas, de modo a que

possam ir e vir sem barreiras e empecilhos e de forma digna e respeitosa. 

Pelas razões citadas acima, tenho certeza que esta Casa Legislativa, defensora das

causas humanitárias, aprovará esta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.085/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.604/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade de exames clínicos para a prática de educação

física nas escolas estaduais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A frequência e a participação dos alunos da educação básica da rede

pública estadual de ensino nas aulas da disciplina de educação física, desportiva e

recreativa serão precedidas da realização de exames médicos clínicos no início de

cada ano letivo.

Art. 2º - Os exames de que trata o artigo 1º desta lei serão realizados por médicos

da rede pública de saúde.

§  1º  -  Se  verificada  anormalidade  orgânica,  o  médico  que  realizar  os  exames

prescreverá o regime de atividades apropriadas ao aluno examinado.
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§  2º  -  Constatada  a  existência  de  anormalidade  que  demanda  tratamento  ou

acompanhamento especializado, o médico responsável pelo exame encaminhará o

aluno para uma unidade básica ou hospitalar da rede pública de saúde.

Art.  3º - Para garantir o número de profissionais médicos necessários ao efetivo

cumprimento  do  disposto  nesta  lei,  o  Estado  poderá  firmar  convênios,  acordos  e

outros ajustes correlatos com os outros entes federados.

Art.  4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias vigentes em cada exercício financeiro.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - (Lei Federal

nº 9.394, de 1996) dispõe para a educação básica:

“Art.  26  -  Os  currículos  do  ensino  fundamental  e  médio  devem  ter  uma  base

nacional  comum,  a  ser  complementada,  em  cada  sistema  de  ensino  e

estabelecimento escolar,  por  uma parte diversificada,  exigida pelas  características

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

§ 3o - A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente

curricular obrigatório da educação básica”.

Não há dúvida quanto à importância da Educação Física na formação de crianças e

adolescentes. Há muito existe o consenso de que o esporte e as atividades físicas, no

âmbito  escolar,  enquanto  práticas  pedagógicas,  contribuem  de  forma  significativa

para um desenvolvimento integral dos educandos, ajuda-os no desenvolvimento de

suas habilidades psicomotoras, em seu equilíbrio emocional,  além de contribuir na

formação de seu caráter,  despertar  o espírito  de  iniciativa e  de  responsabilidade,

ademais de favorecer sua socialização.

No contexto escolar, sabe-se também que a prática do desporto e a realização de

outras  atividades físicas de  caráter contínuo e sistemático levam os educandos a

atuar e participar de experiências individuais e coletivas que lhes dão oportunidade de

se conhecerem melhor,  se expressarem fisicamente e se superarem em relação a

algumas limitações. Portanto, é tarefa da Educação Física escolar garantir que todos
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os  alunos  desenvolvam  suas  potencialidades,  em  busca  do  exercício  pleno  da

cidadania e da melhoria da qualidade de vida.

Contudo,  algumas  mazelas  da  moderna  sociedade  de  consumo,  tais  como,  a

adoção de hábitos alimentares baseados no que convencionamos chamar de “fast

food”;  o  aproveitamento  de  cada  centímetro  quadrado  das  áreas  urbanas  pela

construção civil, destruindo os espaços outrora utilizados para atividades físicas e de

lazer;  o  acesso às diferentes formas de ocupação e diversão ofertadas pela rede

mundial de computadores e pelos jogos eletrônicos, tudo isso vem formando uma

nova geração de indivíduos, por um lado, mais e mais ensimesmada, por outro, com

seu  desenvolvimento  físico  e  motor  comprometido  pela  diminuição,  quando  não

ausência de atividades físicas indispensáveis ao respectivo desenvolvimento motor.

Crianças  e  adolescentes,  com  graves  problemas  de  bio-psicomotricidade,  com

obesidade mórbida ou problemas cardiovasculares, já não são nenhuma novidade.

Outrossim, não se pode olvidar que os diferentes governos vem empreendendo um

esforço para integrar aos sistemas regulares de ensino os educandos portadores de

necessidades especiais.

O  perfil  biopsicomotor  adquirido  por  crianças  e  adolescentes  em  razão  das

situações típicas da presente realidade socioeconomica, assim como o esforço de

incluir,  nos sistemas regulares de ensino,  os  alunos com necessidades especiais,

impõe à disciplina de Educação Física uma série de novas demandas, inclusive de

práticas físicas e desportivas diferenciadas, quando não especiais, para uns e outros.

Nesse  contexto,  nas  escolas  da  rede  pública,  torna-se  inquestionável  a

necessidade de submeter os educandos à realização de exames médicos periódicos

e prévios à realização de qualquer atividade física e ou desportiva como modo de

identificar a capacidade, a limitação e o tipo de procedimento que se deve dispensar

a cada um.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Délio

Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 838/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.605/2011

Obriga as universidades públicas e privadas do Estado a difundir em seus câmpus
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alerta sobre o trote.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As universidades mantidas pelo Estado e as  universidades particulares

sediadas no Estado deverão fixar nos seus câmpus, nos corredores de acesso às

suas diversas salas, bem como nas entradas e saídas, para que sejam visíveis a

todos  os  que  circularem  nessas  instalações,  cartazes  em  folha  de  formato  A-2,

contendo os seguintes dizeres: Veterano! Trote é crime! Constrangimento ilegal - Art.

146 do Código Penal - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou

depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a

não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Calouro! Sentindo-se constrangido, ligue 190!”

§ 1º - O tamanho das letras deverá ser proporcional ao tamanho da folha de modo

que seja de fácil leitura a todos os que transitarem pelos câmpus.

§ 2º - Essa divulgação deverá ser priorizada nos primeiros noventa dias do ano

letivo de cada entidade de ensino superior.

Art. 2º - Também deverão ser distribuídos, nos primeiros trinta dias do respectivo

ano letivo, aos alunos, funcionários e aos que transitarem pelos câmpus, panfletos

com os mesmo dizeres descritos no “caput” do art. 1º desta lei.

Art. 3º - O não cumprimento do previsto nos arts. 1º e 2º desta lei implicará em

multa diária  de 100 Ufemgs (cem unidades fiscais do Estado de Minas Gerais)  à

entidade de ensino superior.

Art. 4º - A fiscalização do disposto nesta lei será feita pela Secretaria de Educação

do Estado.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a fiscalização prevista no artigo anterior

e, se entender necessário, o tamanho, formato e distribuição das letras no cartaz, de

modo a atender o determinado no § 1º do art. 1º desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Submete-se à elevada apreciação dessa Casa de Leis este projeto de
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lei que pretende obrigar as universidades mantidas pelo Estado e as universidades

particulares sediadas no território do Estado a fixar nos corredores, entradas e saídas

de seus câmpus cartazes com dizeres que alertem aos veteranos e aos calouros que

o  trote  é  crime  de  constrangimento  ilegal  previsto  no  art.  146  do  Código  Penal

Brasileiro,  além  de  indicarem  aos  que  se  sentirem  ofendidos  que  liguem  para  o

telefone  de  emergência  190  e  acionem  a  Polícia  Militar  para  as  providências

necessárias.

É sabido que todo o início de ano letivo nas universidades brasileiras são aplicados

os denominados trotes pelos alunos veteranos nos alunos calouros. Essa situação é

tida como corriqueira e encarada como uma brincadeira de adolescente,  somente

chamando a atenção quando algum calouro é vitimado gravemente. E, passado esse

momento crítico e decorrido o tempo do ano letivo, os trotes caem no esquecimento e

somente se falará neles no ano seguinte.

É comum ver-se ao redor das universidades ou mesmo no interior de seu câmpus

jovens  sendo  submetidos  a  humilhações,  como  terem  que  fazer  coisas  que

normalmente não fariam de livre e espontânea vontade, tais como imitações, danças

desconcertantes,  solicitar  dinheiro  a  motoristas  em  semáforos,  etc.,  tudo  para

alimentar  um  desejo  escabroso  de  pessoas  que  necessitam  extravasar  suas

frustrações naqueles que elas acreditam estar por baixo, ser inferiores.

Ainda  que  esses  jovens  tenham  concordado  em  se  submeter  ao  trote,  como

invariavelmente os veteranos alegam, é simples avaliar: como pode um calouro ou

alguns poucos calouros que são pegos por bandos de veteranos resistir a tamanho

assédio? Assim, somente resta “concordar” com tal constrangimento.

Desse modo, como já há lei penal para resolver tal situação, roga-se a esta Casa

de  Leis  que  aprove  a  presente  medida  como  forma  de  prevenir  situações

constrangedoras e desnecessárias no âmbito de nossas universidades.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pela  Deputada  Maria

Tereza Lara. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.454/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.606/2011

Proíbe a comercialização, a distribuição, o uso e o porte dos produtos intitulados
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serpentina  metalizada,  confetes  metalizados,  “sky  paper”,  “twister”,  canhões  e

minicanhões  de  serpentina,  canhões  e  minicanhões  de  “glitter”,  entre  outros,  e

similares metalizados em todo o Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  expressamente  proibida  a  comercialização,  o  uso  e  o  porte  dos

produtos  intitulados  serpentina  metalizada,  confetes  metalizados,  “sky  paper”,

“twister”, canhões e minicanhões de serpetina, canhões e minicanhões de “glitter”,

entre outros, e similares metalizados em todo o Estado.

Art. 2º - O Poder Executivo determinará ações fiscalizadoras e legais competentes

para  cumprimento  da  vigilância  e  fiscalização  aos  estabelecimentos  que

comercializarem o produto a que se refere o art. 1º desta lei. 

Art. 3º - O infrator desta lei sofrerá as penalidades em conformidade com o que

estabelece  as  normas  de  defesa  do  consumidor  e  do  SNDC  e  as  legislações

específicas.

Parágrafo único - As sanções previstas nesta lei ficam sujeitas ao descrito nos arts.

56, 57 e 58 e parágrafos do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997 (Código de

Defesa e Proteção ao Consumidor).

Art. 4º - A execução e o cumprimento desta lei não implicará nenhum aumento de

despesas  aos  cofres  do  Estado,  devendo  os  órgãos  competentes  realizar  a

fiscalização com os meios e materiais disponíveis.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011. 

Liza Prado

Justificação:  Apresentamos  esta  proposição  em  caráter  de  urgência,  com  a

finalidade de, cumprindo o disposto nesta lei, preservar a incolumidade dos cidadãos

do Estado e do País, pois com certeza a abrangência desta propositura ultrapassará

as  fronteiras  de  nosso  Estado,  levando  aos  órgãos  legisladores  dos  Estados  da

Federação  a  implementar  medidas  que  venham  impedir  a  ocorrência  de  novos

acidentes,  como o  acontecido  na nossa pacata  Bandeira  do Sul.  A proposta  visa

proibir  a  comercialização,  a distribuição,  o  uso e o porte dos produtos intitulados

serpentina  metalizada,  confetes  metalizados,  “sky  paper”,  “twist”,  canhões  e
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minicanhões  de  serpentina,  canhões  e  minicanhões  de  “glitter”,  entre  outros,  e

similares em todo o Estado. São direitos básicos do consumidor a proteção da vida,

saúde e segurança, informação adequada e clara dos diferentes produtos e serviços

que utilize, preservando assim a comunidade mineira e nacional de possíveis futuros

acidentes. O CDC proíbe a comercialização de produtos e serviços que ponham em

risco a saúde e a segurança do consumidor e tipifica como conduta criminosa o ato

ou  omissão  dos  fornecedores  que  coloquem  no  mercado  produtos  ou  serviços

potencialmente  danosos  à  saúde  e  à  segurança  e  deixam  de  fazer  o  “recall”

correspondente.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Bruno

Siqueira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.545/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.607/2011

Altera os incisos I e II da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que estipulam

as alíquotas do IPVA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os incisos I e II do art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

I  -  2,5% (dois  e meio por  cento) para automóvel,  veículo de uso misto,  veículo

utilitário e outros não especificados neste artigo;

II - 2,5% (dois e meio por cento) para caminhonete de carga, picape e furgão;”

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Liza Prado

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo a redução da alíquota do IPVA para

o  máximo  de  2,5%  para  os  veículos  automotores  classificados  como  categoria

particular, conforme o art. 96 do CTB. Com a redução, verificar-se-á a diminuição da

evasão da frota de veículos automotores para outros Estados nos quais a alíquota é

menor. Ademais, o Estado de Minas, que sempre esteve à frente das questões de

interesse nacional, deve colocar-se como vanguardista no cenário nacional, uma vez
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que  os  esforços  para  acabar  com  a  guerra  fiscal,  ou  ainda  diminuí-la

consideravelmente,  têm  sido  a  tônica  da  Casa  Legislativa  Federal,  em  razão  do

clamor da sociedade civil.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - surgiu no cenário

brasileiro a partir da Emenda Constitucional nº 27, de 28/11/85, que acrescentou o

inciso III ao art. 23 da Emenda nº 1/69, atribuindo aos Estados e ao Distrito Federal a

competência para instituí-lo.  Remonta à Taxa Rodoviária Única - TRU. Em essência

não era taxa, pois gravava a propriedade dos veículos em razão de seu valor e de

sua procedência.

A Constituição Federal  de  1988 institui  o  IPVA no art.  155,  inciso  III  e  § 6º,  II,

mantendo-o na competência dos Estados e Distrito Federal. O inciso III do art. 158

determina  que  50%  do  produto  da  arrecadação  do  imposto  do  Estado  sobre  a

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios destinar-se-ão

aos Municípios. E, dessa forma, cada Estado da Federação possui competência para

legislar sobre esse tributo.  Cada Estado edita a legislação própria sobre o IPVA. As

alíquotas  variam  e  apresentam,  às  vezes,  feitio  extrafiscal.  Grandes  frotistas  são

atraídos por aliciantes fiscais a emplacar carros em outros Estados. Repudia-se, no

particular, a malsinada guerra fiscal, inclusive os expedientes manejados por certos

Municípios  para  forçar  o  emplacamento  dos  veículos  em  seu  território.  Um  bom

exemplo é do Estado do Paraná que, já em meados da década de 90, aparecia como

o quinto  colocado em população,  mas tinha a terceira maior frota  de veículos do

Brasil.  Isso  se  deu  porque  uma  tributação  menor,  entre  outras  facilidades

burocráticas,  levavam  a  essa  migração  de  contribuintes  para  as  localidades  de

tributação menor.  Apesar  de sua participação percentual  não ser  elevada,  o IPVA

virou motivo de disputa tributária.  Nesse período, notou-se uma intensificação nas

fiscalizações, por  parte das autoridades de trânsito do Estado de São Paulo,  dos

veículos  com  placas  do  Paraná,  mais  especificamente  da  capital  Curitiba.  A

fiscalização  pretendia  evitar  um  possível  falseamento  de  informações  cadastrais

objetivando o registro e licenciamento “mediante falsa declaração de residência ou

domicílio para gozar de benefício tributário”.

O IPVA tem função fiscal. Isto é, seu principal objetivo é a arrecadação de recursos



685
____________________________________________________________________________

financeiros para Estados e Municípios. Seu fato gerador é a propriedade do veículo

automotor  de  qualquer  espécie,  podendo ser  aeronaves,  embarcações e  veículos

terrestres.  Apesar  de sua função essencialmente  fiscal,  o  IPVA nunca teve  papel

significativo  no  montante  de  recursos  arrecadados  pelos  Estados.  O  ICMS  e  as

transferências  voluntárias  da  União  são  as  principais  fontes  de  recursos  dessas

unidades da Federação.

Contudo, o crescimento significativo da frota de veículos no Brasil impulsionou a

arrecadação  nominal  do  IPVA.  Em  2006,  esse  tributo  foi  responsável  por  uma

arrecadação  superior  a  R$12,4  bilhões,  o  que  representa  4,06%  de  toda  a

arrecadação  tributária  e  não  tributária  dos  Estados  brasileiros.  Em  termos

quantitativos,  o Brasil,  em 2002,  passou de uma frota superior  a 34,2 milhões de

veículos para, em 2006, 45,3 milhões. Ou seja, um crescimento acima de 32,3% em 4

anos.  Essa  evolução  repercutiu  positivamente  na  economia,  em  especial,  na

arrecadação do IPVA. De janeiro a dezembro de 2010, os mais de 64 milhões de

proprietários  de  veículos  em  todo  o  País  pagaram  R$21,7  bilhões  de  IPVA.  Na

arrecadação do IPVA por habitante, o maior valor, de R$238,01, é em São Paulo;

seguido pelo Distrito Federal, R$223,66; Santa Catarina, com R$146,46; e Paraná,

com R$137,78.

Estes dados são revelados em um estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de

Planejamento Tributário - IBPT -, que apresenta, proporcionalmente, a arrecadação

do IPVA em relação à população brasileira e à frota de veículos existente no Brasil.

Tem como base de dados o “site”  do Conselho Nacional  de Política Fazendária -

Confaz. A frota de veículos foi obtida junto ao Departamento Nacional de Trânsito -

Denatran -,  e  a  população atualizada por  meio do “site”  do Instituto Brasileiro  de

Geografia e Estatística - IBGE. Quanto às grandes regiões do País, o Sudeste, em

2006, dispara em arrecadação (R$8 bilhões), seguido do Sul (R$2 bilhões), Nordeste

(R$1 bilhão), Centro-Oeste (R$0,8 bilhão) e Norte (R$0,3 bilhão).

É  importante  que  não  nos  esqueçamos  das  lições  que  a  redução  do  IPI  nos

ensinou. Durante os meses de 2009 em que o estímulo do IPI vigorou, as vendas de

automóveis e veículos comerciais leves alcançaram um patamar histórico. De janeiro

a setembro, mais de 2,2 milhões de unidades foram comercializadas - uma alta de
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5,49% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Em  outubro  de  2009,  as  montadoras  instaladas  no  País  produziram  316  mil

veículos, mostrando uma alta de 15,7% na comparação com setembro. Os dados

tornam  tangíveis  os  benefícios  que  a  redução  do  tributo  trouxe  para  o  País.  E,

certamente,  com  a  decisão  desta  Casa  quanto  à  redução  da  alíquota  do  IPVA,

ganharão todos os contribuintes e, por consequência, a indústria e o comércio, por

fim todo o mercado. Vale a máxima: menos impostos, mais negócios, mais emprego e

renda.

Além de caro, o IPVA não tem qualquer incentivo. Em Minas verifica-se o menor

desconto para o pagamento à vista, ao lado de São Paulo. A multa diária é de 0,3%

até o 30º dia de atraso. Depois do 31º dia a penalidade sobe para 20% do valor do

imposto devido. Enquanto a maioria das alíquotas é de 2,5% ou 3%, o Estado recolhe

4% do valor de mercado do veículo automotor. A taxa é a mesma de São Paulo e do

Rio de Janeiro, com uma diferença gritante, pois os cariocas que pagam à vista têm

desconto de 10%, enquanto nós, mineiros, temos um bônus de apenas 3%.

No Pará, por exemplo, onde a alíquota é de 2,5%, o desconto é de 5% para todos

que quitam em um único pagamento, mas se o motorista não tiver multas há dois

anos,  sobe  para  15%.  Também  há  uma  lei  assim  no  Rio  Grande  do  Sul,  com

benefícios de até 23,8% para os bons motoristas.

Se  nos  detivermos  no  estudo  do  crescimento  da  carga  tributária  no  país,

chegaremos à triste conclusão de que nós suportamos a maior carga tributária do

mundo e não uma das maiores, como geralmente é propagado. E isso se dá porque

os benefícios e contrapartida do Estado brasileiro não se comparam aos de países

como Holanda, Bélgica ou Suíça. Nesses países o imposto nominal representa um

alto índice percentual sobre os salários. Contudo, a saúde, a educação, o transporte,

a  moradia  e  outros  direitos  são respeitados  e  se  colocam como os  melhores do

mundo.

Em 2011, a redução do IPVA é 48% menor do que a de 2010, quando o imposto

caiu em média 13,5%. Segundo o subsecretário da Receita Estadual da Secretaria da

Fazenda de Minas Gerais, Pedro Meneguetti, a queda acompanha a desvalorização

de  mercado  dos  veículos  que,  segundo  a  tabela  Fipe,  foi  de  7,2%.  Em  2010,  o
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imposto caiu mais porque a desvalorização foi maior, uma vez que o IPI barateou

carros novos e usados. Apesar da redução de 7% no IPVA, o Estado deve recolher

15% a mais em relação à arrecadação de 2010, período em que foram recolhidos

R$2  bilhões.  A arrecadação  está  estimada  em  R$2,3  bilhões,  porque  houve  um

aumento de 500 mil veículos na frota que paga o IPVA, segundo dados da Receita

Estadual da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Desse valor arrecadado, 20%

vão  para  o  Fundo de  Manutenção e  Desenvolvimento  da Educação  Básica  e  de

Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb -;  40% para os Municípios e

40%  para  o  orçamento  geral  do  governo  do  Estado,  podendo  ser  aplicado  em

investimentos nas estradas, por exemplo.

Acredito que a redução da alíquota em Minas Gerais ajudará na diminuição dessa

velada guerra fiscal. É fácil entender: o IPVA de 2011 ficará 7% mais barato, mas o

mineiro vai continuar pagando o imposto sobre veículos automotores mais caro do

País. Isso porque a alíquota de 4% foi aprovada por esta Casa Legislativa no ano de

1998.

Lembro que não coaduno com procedimentos ilícitos, de que natureza forem, e que

as medidas legais e legítimas precisam ser tomadas para coibir atos de uma pretensa

elisão fiscal.

Por ser o IPVA uma das fontes tributárias dos Estados e Distrito Federal; por ter

entre os anos de 2001 a 2006 esse imposto aumentado a arrecadação em 94%,

graças ao crescimento significativo da frota brasileira, que foi de 2,3% entre 2002 e

2006; por representar um montante injetado de mais de R$12,4 bilhões nos cofres

públicos; pelos motivos relevantes para a sociedade mineira e pelos fatos expostos é

que esse projeto tem sua relevância, ensejando, inclusive, a diminuição considerável

da guerra fiscal entre Estados. Por isso, também solicito a adesão dos nobres pares à

aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.608/2011

Institui o Circuito das Frutas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Circuito  das  Frutas,  com  o  objetivo  de  desenvolver,

estruturar, organizar, divulgar e estimular o turismo rural e a produção frutícola. 

Parágrafo único - O Circuito das Frutas abrangerá os Municípios de Capitão Éneas,

Itacarambi,  Jaíba,  Janaúba,  Januária,  Matias  Cardoso,  Montes  Claros,  Nova

Porteirinha, Pirapora e Verdelândia.

Art. 2º - A implementação do Circuito das Frutas observará os preceitos da atividade

ambientalmente sustentável, como:

I - capacitação de recursos humanos;

II - conscientização da população quanto à preservação ecológica;

III - tratamento e destinação ambientalmente seguros de resíduos antrópicos;

IV - recuperação das áreas degradadas em virtude de contínua visitação;

V  -  priorização  de  formação  profissionalizante  para  a  região  em  virtude  de

atividades decorrentes do circuito de que trata esta lei.

Art. 3º - O Poder Executivo promoverá o desenvolvimento de programas e projetos

específicos que estimulem a implementação do Circuito das Frutas.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Luiz Henrique

Justificação:  O  Circuito  das  Frutas  é  uma política  de  desenvolvimento  regional

econômico que tem por finalidade divulgar e estruturar o turismo em espaço rural no

âmbito da fruticultura nos Municípios norte-mineiros de Capitão Éneas, Itacarambi,

Jaíba, Janaúba, Januária, Matias Cardoso, Montes Claros, Nova Porteirinha, Pirapora

e Verdelândia. 

A fruticultura do Norte de Minas tem sua origem nos investimentos públicos em

perímetros irrigados, com a implantação dos projetos Gorutuba (Nova Porteirinha),

Jaíba, Lagoa Grande (Janaúba) e Pirapora. A vocação frutícola da região iniciou-se

na década de 1980 com os primeiros plantios de banana na região de Janaúba e de

uva em Pirapora.

Somam-se às áreas públicas irrigadas outras áreas privadas na região, a grande

maioria  voltada  para  a  fruticultura,  que  transformaram  a  região  num  dos  mais

importantes polos frutícolas de Minas Gerais e do País. O predomínio é da cultura da
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banana, que ocupa cerca de 60% da área cultivada com frutas.

Verifica-se que a produção agrícola da região baseia-se na fruticultura e, segundo a

Associação Central  dos Fruticultores  do  Norte  de Minas -  Abanorte  -,  as  cidades

indicadas fazem parte da maior e mais importante área produtora da região e uma

das mais produtivas de Minas Gerais. A região já é a maior produtora de banana do

Estado. A exploração da fruticultura permite a integração com o turismo em espaço

rural, através do agroturismo.

Segundo pesquisadores e especialistas do setor,  agroturismo é a definição para

“atividades  internas  à  propriedade,  que  geram  ocupações  complementares  às

atividades agrícolas, as quais continuam a fazer parte do cotidiano da propriedade,

em menor ou maior intensidade, devem ser entendidas como parte de um processo

de agregação de serviços aos produtos agrícolas e bens não-materiais existentes nas

propriedades rurais,  a  partir  do  tempo livre  das famílias  agrícolas,  com eventuais

contratações de mão de obra externa”.

Ressalto  ainda  que  a  diversidade  de  atrativos  turísticos  do  Norte  de  Minas  é

constatada  na  imensa  oferta  de  recursos  naturais,  no  clima  agradável,  com  sua

elevada  taxa  anual  de  insolação,  e  na  existência  de  investimentos  estruturais,

congregando desde gastronomia até a receptividade marcante e fraternal da gente

norte-mineira. Destaco também que os eventos de maior porte no Circuito das Frutas,

a exemplo das exposições agropecuárias, que têm grande enfoque na fruticultura,

reúnem anualmente cerca de 1 milhão de pessoas, para integração dos produtores e

comercialização das frutas e de seus derivados, aquecendo o agronegócio.

Assim, entendemos ser importante a criação e a promoção do Circuito das Frutas

nos  referidos  Municípios,  considerando  os  expressivos  números  na  produção  de

frutas. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação

deste projeto. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.371/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.609/2011

Institui a Política Estadual de Prevenção e Combate às Doenças Associadas aos
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Distúrbios  Alimentares  como  bulimia,  anorexia  e  obesidade  mórbida  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei institui a Política Estadual de Prevenção e Combate às Doenças

Associadas aos Distúrbios Alimentares com a finalidade de prevenir e combater as

patologias decorrentes do excesso ou da insuficiência alimentar.

Parágrafo único - São objeto desta lei as patologias mais frequentes associadas

aos  distúrbios  alimentares,  como  a  obesidade  mórbida,  a  bulimia  e  a  anorexia

nervosa.

Art. 2º - A Política Estadual de Prevenção e Combate às Doenças Associadas aos

Distúrbios Alimentares tem como diretrizes:

I - o estabelecimento de ações permanentes e articuladas entre entes públicos e

privados voltados à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças associadas aos

distúrbios alimentares;

II  -  a  proposição de medidas que possibilitem romper  com o padrão cultural de

beleza dominante nos meios de comunicação, nas empresas de “marketing” e nas

agências de modelos;

III - o estabelecimento de parcerias com empresas e entidades para divulgação das

medidas preventivas.

Art. 3º - A política estadual orienta-se pelos seguintes objetivos:

I - dotar a rede de saúde e demais serviços públicos para acompanhar a população

de risco;

II  -  contribuir  para  a  configuração  de  uma  nova  cultura  estética,  baseada  na

multiplicidade de biotipos e diferenças étnicas;

III  -  estimular  a  população  a  realizar  exames  especializados  para  detecção  de

distúrbios alimentares;

IV - promover campanhas educativas que visem ao esclarecimento da população

sobre os riscos dos distúrbios alimentares;

V - qualificar e capacitar profissionais na área da saúde para orientar a população

suscetível aos distúrbios alimentares;

VI - estimular os meios de comunicação e as empresas de “marketing” a adotarem
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diferentes padrões estéticos, valorizando as diferentes etnias e as miscigenações que

compõem a nossa rica diversidade cultural e racial.

Art.  4° -  Os demais  órgãos  públicos  poderão dotar-s e  dos  princípios,  objetivos,

ações e serviços decorrentes desta política pública.

Parágrafo único - As ações de orientação e conscientização poderão ser realizadas

por  meio  de  palestras,  oficinas,  caminhadas,  atividades  esportivas,  entrevistas  na

comunidade e parcerias com organizações não governamentais.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Luiz Henrique

Justificação: Cada vez mais a adoção de uma alimentação correta e balanceada

tornou-se fundamental  para a  promoção e a manutenção da saúde.  Há muito os

especialistas alertam que este é um dos componentes primordiais para a preservação

da qualidade de vida. Neste sentido, o conceito de “segurança alimentar” passou a

ser priorizado pela Organização Mundial da Saúde - OMS - e pela FAO, órgão da

ONU voltado para esta questão. 

Assim,  a  insuficiência  alimentar,  decorrente  da  pobreza,  vem  sendo

progressivamente reduzida pelos diversos programas implantados pelo poder público.

Foi possível minimizar drasticamente a desnutrição infantil e, consequentemente, a

mortalidade infantil em todo o território nacional, nos últimos anos.

Entretanto, preocupa as autoridades públicas o aumento da incidência de distúrbios

alimentares decorrentes, em especial de fatores culturais e estéticos. É assustador a

alta  na  incidência  de  jovens  que  padecem  de  anorexia  e  bulimia.  Os  padrões

estéticos adotados pelas empresas de “marketing”, novelas televisivas e agências de

modelos  valorizam  as  jovens  extremamente  magras,  o  que provoca  prejuízos  na

autoestima de milhares de jovens que não se enquadram nos parâmetros impostos

por esta cultura.

A busca  pelo  emagrecimento  a  qualquer  custo,  agravada  por  um  conjunto  de

fatores  psicológicos,  fisiológicos  e  sociais,  pode  desencadear  as  complexas

síndromes que caracterizam os transtornos da conduta alimentar. Tanto a anorexia

quanto  a  bulimia causam forte  desequilíbrio  entre  as  necessidades  do corpo e a
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ingestão de nutrientes  essenciais.  O ideal  de magreza imposto pela mídia e  pela

sociedade  gera  tanta  preocupação  em  se  perder  peso  que  as  pessoas  acabam

comendo de maneira errada. 

Dados divulgados durante o Congresso Brasileiro de Nutrologia revelaram que a

anorexia  tem  o  maior  índice  de  mortalidade  entre  os  transtornos  psicológicos,

geralmente levando à morte por ataque cardíaco, devido à falta de potássio ou sódio.

Acreditamos,  assim,  que romper  com esta  perversa  lógica  e  estabelecer  novos

padrões culturais  alimentares faz-se necessário para uma vida mais  saudável  em

nosso Estado. Desta forma, apresentamos este projeto e contamos com o apoio dos

nobres parlamentares.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 684/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.610/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  realização de exames  clínicos,  anamnese e

PAR-Q  para  a  prática  da  educação  física  nas  escolas,  no  Estado,  e  dá  outras

providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  as  escolas  obrigadas  no Estado,  a  realizarem exames  clínicos,

anamnese e PAR-Q nos alunos para a prática da educação física, antes do início das

atividades escolares. 

Parágrafo único - O início do ano letivo será precedido da realização de exames

médicos  clínicos,  anamnese e  PAR-Q para  verificar  a  capacidade  dos  alunos  de

realizar esforço físico nas aulas de educação física, desportiva e recreativa. 

Art. 2º - Os procedimentos de que trata o art. 1º desta lei poderão ser realizados por

médicos da rede pública de saúde.

§ 1º - Se verificada anormalidade orgânica, o médico que realizar os procedimentos

prescreverá o regime de atividades apropriado ao aluno examinado.

§  2º  -  Constatada  a  existência  de  anormalidade  que  demande  tratamento  ou

acompanhamento especializado, o médico responsável pelo exame encaminhará o

aluno para uma unidade básica ou hospitalar, da rede pública ou privada de saúde,
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para o tratamento adequado. 

Art.  3º - Para garantir o número de profissionais médicos necessários ao efetivo

cumprimento  do  disposto  nesta  lei,  o  Estado  poderá  firmar  convênios,  acordos  e

outros ajustes com entes federados. 

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011. 

Luiz Henrique

Justificação: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei Federal

nº 9.394, de 1996) dispõe, para a educação básica: 

“Art.  26  -  Os  currículos  do  ensino  fundamental  e  médio  devem  ter  uma  base

nacional  comum,  a  ser  complementada,  em  cada  sistema  de  ensino  e

estabelecimento escolar,  por  uma parte diversificada,  exigida pelas  características

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

(...) -

§ 3º - A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente

curricular obrigatório da educação básica”. 

Não há dúvida quanto à importância da educação física na formação de crianças e

adolescentes. Há muito há consenso de que o esporte e as atividades físicas, no

âmbito  escolar,  enquanto  práticas  pedagógicas,  contribuem  de  forma  significativa

para o desenvolvimento integral dos educandos e ajuda-os no desenvolvimento de

suas habilidades psicomotoras e em seu equilíbrio emocional, além de contribuir na

formação de seu caráter, despertar o espírito de iniciativa e de responsabilidade e

favorecer sua socialização. 

No contexto escolar, sabe-se, também, que a prática do desporto e a realização de

outras  atividades físicas de  caráter contínuo e sistemático levam os educandos a

participar de experiências  individuais e coletivas que lhes dão oportunidade de se

conhecerem  melhor,  se  expressarem  fisicamente  e  se  superarem  em  relação  a

algumas limitações. Portanto, é tarefa da educação física escolar garantir que todos

os  alunos  desenvolvam  suas  potencialidades,  em  busca  do  exercício  pleno  da

cidadania e da melhoria da qualidade de vida. 

Contudo, algumas mazelas da moderna sociedade de consumo, como a adoção de
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hábitos  alimentares  baseados  no  que  convencionamos  chamar  de  “fast-food”;  o

aproveitamento  de  cada centímetro  quadrado das  áreas  urbanas  pela  construção

civil, destruindo os espaços outrora utilizados para atividades físicas e de lazer e o

acesso às diferentes formas de ocupação e diversão ofertadas pela rede mundial de

computadores  e  pelos  jogos  eletrônicos,  vêm  formando  uma  nova  geração  de

indivíduos,  por  um  lado,  mais  e  mais  ensimesmada;  por  outro,  com  seu

desenvolvimento físico e motor comprometido pela diminuição, quando não ausência,

de  atividades  físicas  indispensáveis  ao  desenvolvimento  biomotor.  Crianças  e

adolescentes com graves problemas de biopsicomotricidade, com obesidade mórbida

ou problemas cardiovasculares já não são nenhuma novidade. Outrossim,  não  se

pode olvidar que os diferentes governos vêm empreendendo um esforço para integrar

aos  sistemas  regulares  de  ensino  os  educandos  portadores  de  necessidades

especiais. 

O  perfil  biopsicomotor  adquirido  por  crianças  e  adolescentes  em  razão  das

situações típicas da realidade socioeconômica, assim como o esforço de incluir nos

sistemas  regulares  de  ensino  os  alunos  com  necessidades  especiais,  impõe  à

educação  física  uma série  de  novas  demandas,  inclusive  a  de  práticas  físicas  e

desportivas diferenciadas, quando não especiais, para uns e outros. 

Nesse contexto, nas escolas, torna-se inquestionável a necessidade de submeter

os  educandos  a  exames  médicos,  anamnese  e  PAR-Q  periódicos  e  prévios  à

realização de qualquer atividade física ou desportiva, como modo de identificar suas

capacidades e limitações e o tipo de procedimento que se deve dispensar a cada um.

Esperamos,  assim,  contar  com o  apoio  de  todos  os  parlamentares  desta  Casa

Legislativa à aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Délio

Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 838/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.611/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Reintegração  da  Criança  e  do

Adolescente - Arca -, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Reintegração  da

Criança e do Adolescente - Arca -, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Maria Tereza Lara

Justificação: A Associação de Reintegração da Criança e do Adolescente, com sede

no  Município  de  Betim,  desenvolve  atividades  com  crianças  e  adolescentes  em

situação de risco social, bem como com suas respectivas famílias. Entre os projetos

que executa, estão aula de música, dança, artesanato e informática. Reconhecê-la

como  de  utilidade  pública  estadual  será  uma  ação  deste  Parlamento  em

reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela entidade, motivo pelo qual contamos

com o voto dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa.

- 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 1.612/2011

Declara de utilidade pública a ONG Juventude Viração, com sede no Município de

Barão de Cocais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ONG Juventude Viração, com sede no

Município de Barão de Cocais.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011. 

Mauri Torres

Justificação: A ONG Juventude Viração, sediada no Município de Barão de Cocais,

entidade civil,  sem fins lucrativos, desenvolve importante trabalho de promoção de

projetos  e  ações  educativas,  sociais,  culturais,  desportivas  e  ambientais,  com  a

finalidade de valorizar a concepção do jovem como fonte de iniciativa, liberdade e

compromisso.

Com  duração  indeterminada,  a  entidade  encontra-se  em  pleno  e  regular

funcionamento  há  mais  de  um  ano.  Sua  diretoria  é  composta  por  pessoas  de
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idoneidade moral  e  ilibada conduta  social,  não  recebendo nenhuma remuneração

pela  atuação  na  entidade.  A  totalidade  das  rendas  apuradas  é  destinada  à

manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços prestados pela referida

entidade,  espero  contar  com o  apoio  dos  nobres  pares,  para  a  aprovação  deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.613/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio

Rio Piracicaba - Amepi -, com sede no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Municípios  da

Microrregião do Médio Rio Piracicaba -  Amepi  -,  com sede no Município de João

Monlevade.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011. 

Mauri Torres

Justificação: A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Piracicaba

- Amepi -, com sede no Município de João Monlevade, é uma instituição civil, sem fins

lucrativos.  Tem  como finalidade  ampliar  e  fortalecer  a  capacidade  administrativa,

social, econômica e política dos Municípios associados, além de estimular o uso dos

recursos naturais, matérias-primas e outras potencialidades disponíveis.

A entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano e tem

duração indeterminada. Sua diretoria é composta por pessoas de idoneidade moral e

ilibada conduta social, que não recebem nenhuma remuneração pela atuação.

Considerando-se  os  excelentes  trabalhos  desenvolvidos  pela  entidade,  espero

contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

Assuntos Municipais, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
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do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.614/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cuidar  Bem  -  ACB  -,  com  sede  no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cuidar Bem - ACB -, com

sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Neider Moreira

Justificação: A Associação Cuidar Bem - ABC - atende todos os requisitos da Lei nº

12.972, de 1998. Fundada em 26/1/2009, no Município de Contagem, a entidade tem

por  objetivos  estatutários  promover  a  assistência  jurídica  e  social  a  carentes  e

necessitados; promover a ajuda obras sociais,  beneficentes e a famílias carentes;

promover pesquisas, estudos e incentivo à cultura em geral; promover o incentivo e o

desenvolvimento de projetos que visem o bem-estar social de crianças, adolescentes

e idosos carentes, entre outros.

Em face do exposto,  apresento  este  projeto  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 1.615/2011

Dispõe  que  o  Estado  destinará  44,4%  de  seu  percentual  recebido  a  título  de

compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de

energia elétrica para os Municípios com áreas alagadas por hidrelétricas, ficando este

valor vinculado à aplicação em projetos ambientais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Poder Executivo destinará 44,4% (quarenta e quatro vírgula quatro por

cento) de 45% (quarenta e cinco por cento), estabelecidos pelas Leis Federais nºs

7.990, de 1989, e 8.001, de 1990, que recebe a título de compensação financeira pela
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utilização de  recursos  hídricos  para  fins  de  geração  de  energia  elétrica,  para  os

Municípios  com  áreas  alagadas  por  hidrelétricas  que  preencherem  a  seguinte

condição:

§ 1º - O Município beneficiado deverá aplicar integralmente o recurso recebido em

projetos de cunho ambiental.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Pompílio Canavez

Justificação:  Este  nosso  projeto  objetiva  oferecer  uma  maior  compensação

financeira  àqueles  Municípios  que  tiverem  áreas  alagadas  pela  construção  de

hidrelétricas, ficando este recebimento indexado à execução de projetos ambientais.

Nossa  proposta  dispõe  que  o  Poder  Executivo  deverá  repassar  44,4%  de  seu

percentual para os Municípios, sendo este valor deduzido dos 45% repassados ao

Estado, conforme estabelecido pelas Leis Federais nºs 8.990, de 1989 e 8.001, de

1990.

Ressaltamos  que  os  Municípios  só  receberão  estes  recursos  se  eles  forem

aplicados em projetos ambientais.

Nosso  projeto  se  justifica  por  serem  os  Municípios  os  maiores  afetados  pelo

alagamento de área de seu território e por ser ali também onde vivem as populações

diretamente afetadas.

-  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 1.616/2011

Dispõe  sobre  a  obrigação  de  ter  nos  eventos  de  qualquer  natureza  banheiros

químicos adaptados para os cadeirantes e os portadores de necessidades especiais

que tenham mobilidade reduzida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade da instalação de banheiros químicos

adaptados ao uso de pessoas portadoras de necessidades especiais, tenham elas
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mobilidade reduzida ou utilizem cadeira de rodas, no âmbito do Estado de Minas

Gerais,  em  módulos  individuais,  nos  espaços  públicos  cedidos  a  terceiros  para

realização  de  show  em  geral,  exposições  agropecuárias,  partidas  amadoras  ou

eventos de qualquer espécie ou natureza.

§ 1º -  Deverá constar no alvará ou autorização para realização do evento aviso

prévio quanto à obrigatoriedade do cumprimento do estabelecido neste artigo.

§ 2º - A quantidade de módulos adaptados deverá ser proporcional à estimativa de

público presente, observados os critérios estabelecidos em conformidade ao tipo de

espetáculo artístico ou evento, obedecendo a uma quantidade mínima de 10% (dez

por cento) do total de banheiros químicos comuns.

Art. 2º - O não cumprimento desta lei acarretará ao infrator a aplicação de multa a

ser cobrada pelo poder público, através da administração direta ou indireta local.

Art. 3º - Competirá ao Poder Executivo regulamentar esta lei no prazo de sessenta

dias.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Rômulo Viegas

Justificação:  A  inexistência  de  banheiros  químicos  adaptados,  nos  eventos

realizados neste digno Estado, causa às pessoas com mobilidade reduzida ou que

utilizem cadeiras de rodas, enorme transtorno e desconforto. Muita vezes o portador

de  necessidades  especiais  evita  frequentar  esses  eventos  porque  não  possui

condições de usar os banheiros químicos comuns. O que, em pleno século XXI, é

insustentável! Desta forma, nada mais correto e coerente que se faça a instalação de

banheiros químicos adaptados para uso das pessoas com mobilidade reduzida ou

dos  cadeirantes,  pois  eles  possuem  os  mesmos  direitos  que  uma  pessoa  não

portadora de necessidades especiais.

A  proposta  tem  como  objetivo  garantir  a  acessibilidade  aos  portadores  de

necessidades físicas, para que possam transitar em quaisquer lugares e usufruir do

lazer reduzindo ao máximo suas dificuldades. Além do mais, deve-se contribuir com a

preservação dos direitos e garantias fundamentais dos portadores de necessidades

especiais e promover, efetivamente, sua inclusão social.

Eventos que mobilizam grande público ou por mais organizados que sejam não
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oferecem atendimento necessário a esse grupo de pessoas que pertence um grupo

maior, denominado minorias.

O  Estado  de  Minas  Gerais  é  reconhecidamente  um  grande  polo  de  cultura  e

entretenimento com um grande fluxo de turistas. Diversos são os shows, espetáculos

e  eventos  afins  que  são  promovidos  diariamente.  É  mister  que  se  observe  a

frequência de cadeirantes nesses ambientes. Com certeza chegaremos à conclusão

de que é escasso o número de portadores de necessidades especiais em eventos

desse  porte.  Na  hipótese  de  haver  banheiros  químicos  adaptados,  estaríamos

permitindo que esse grupo de pessoas usufruíssem do seu direito constitucional à

cultura e ao lazer.

Os  portadores  de  necessidades  especiais,  ainda  hoje,  encontram-se

marginalizados, pois possuem extrema dificuldade em locomover-se no dia a dia, em

entrar em alguns órgãos públicos devido a falta de rampas e, principalmente, abrem

mão do lazer,  tendo em vista a  precária  estrutura sanitária  dos eventos.  Quando

tentam usufruir  do  seu direito  ao  lazer  é  possível,  sem  muito  custo,  imaginar  as

dificuldades  e  constrangimentos  enfrentados  por  esta  pessoas  ao  frequentarem

eventos no nosso Estado.

O  Decreto-Lei  nº  5.296,  de  2/12/2004,  também  conhecido  como  Lei  de

Acessibilidade, regulamenta o atendimento às necessidades específicas das pessoas

portadoras de deficiência no que concerne a projetos de natureza arquitetônica ou

urbanística, transportes, enfim, visa a promover a acessibilidade dessas pessoas e

garantir o ir e vir sem barreiras, empecilhos e de forma digna e respeitosa. 

Desta forma, seguindo essa linha de raciocínio, nada mais correto que a instalação

e disponibilização de banheiros químicos adaptados, na medida em que a pessoa

com  mobilidade  reduzida  e  o  cadeirante  possuem  plenos  direitos  na  posição  de

cidadãos.  Faz-se  necessário  esse  tipo  de  ação  afirmativa  para  os  portadores  de

necessidades especiais. Sendo assim, pelas razões citadas acima, peço apoio a esta

augusta Casa Legislativa, defensora dos direitos do cidadão, para que este projeto de

lei seja aprovado.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.085/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.617/2011 

Altera a Lei nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o ensino religioso

na rede pública estadual de ensino e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os incisos III e IV do art. 5º da Lei nº 15.434, de 5 de janeiro de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (…)

III - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de licenciatura curta, em

qualquer área de conhecimento, acrescido de curso de pós-graduação “lato sensu”

em Ensino Religioso ou Ciências da Religião, com carga horária mínima de trezentas

e sessenta horas, oferecido por entidade credenciada e reconhecida pela Secretaria

de Estado de Educação;

IV - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de licenciatura curta, em

qualquer área de conhecimento, acrescido de curso de Metodologia e Filosofia do

Ensino Religioso, oferecido por entidade credenciada e reconhecida pela Secretaria

de Estado de Educação.”.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011. 

Rosângela Reis

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  não  somente  aperfeiçoar,  mas,

sobretudo, corrigir o que parece ser uma arbitrariedade da legislação vigente sobre o

ensino religioso na rede pública estadual. 

Os  incisos  III  e  IV  do  art.  5º  da  Lei  nº  15.434,  de  5/1/2005,  preceitua  “que  o

exercício da docência do ensino religioso na rede pública estadual  de ensino fica

reservado a  profissional  que atenda a um dos seguintes  requisitos:  conclusão de

curso superior de licenciatura plena ou de licenciatura curta, em qualquer área de

conhecimento, acrescido de curso de pós-graduação lato sensu em ensino religioso

ou ciências da religião; ou acrescido de curso de metodologia e filosofia do ensino
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religioso oferecido até a data de publicação desta lei”.

Assim, o disposto nos incisos III e IV da Lei nº 15.434, de 2005, deve ser corrigido,

sob pena de prejudicar enormemente aqueles educadores que atualmente estão em

formação e têm dispendido tempo e dinheiro para conseguir se formar em cursos de

pós-graduação  desenvolvidos  por  diversas  instituições  de  ensino  regular  e

reconhecidos pelo Ministério da Educação e pela Secretaria de Estado de Educação.

Considerando  essas  alegações,  espero  contar  com  a  colaboração  dos  nobres

colegas desta Casa Legislativa para 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 1.618/2011 

Autoriza o Poder Executivo a criar clínicas públicas para internação e tratamento de

dependentes químicos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  criar  clínicas  públicas  para  a

internação e o tratamento de dependentes químicos.

§ 1º - As clínicas públicas a que se refere o “caput” deste artigo realizarão trabalho

de prevenção e orientação, além de internação, quando necessário.

§ 2º - A internação e o tratamento de pacientes adolescentes e de pacientes adultos

dependentes químicos nas clínicas públicas de que trata o “caput”  desta lei serão

realizados em unidades de saúde distintas.

Art. 2º - O número de instalações das clínicas públicas de que trata esta lei será

proporcional  ao  contingente  populacional  dos  Municípios  conveniados  envolvidos,

conforme determinado em regulamento.

Art.  3º  -  Para  cumprir  o  disposto  nesta  lei  o  Poder  Executivo  poderá  celebrar

convênios e parcerias com entidades públicas e privadas, governamentais  ou não

governamentais.

Art. 4º - Nos convênios que forem firmados, incumbirá ao Poder Executivo, através

da Secretaria de Estado de Saúde, prover os recursos financeiros e meios materiais

necessários à criação, aparelhamento e custeio das clínicas públicas de que trata

esta  lei,  sob  a  forma  da  destinação  de  um  parcela  do  quantitativo  “per  capita”
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necessário  ao  tratamento  dos  pacientes,  que  será  completado  por  recursos

proporcionados pelos Municípios, conforme determinado em regulamento.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias,

contados da data da sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011. 

Rosângela Reis

Justificação:  Este  projeto  visa  a  implementação  de  diretrizes  que  incentivem  a

criação  de  clínicas  públicas  específicas  para  a  internação,  tratamento  e  a

consequente,  adoção de técnicas capazes de promover  melhorias  nos índices de

reabilitação e reinserção social de pessoas dependentes de substâncias químicas,

em todos os Municípios, e organizar as ações do Estado nessa área, alavancando a

eficácia de seus serviços, incorporação de tecnologias e a sua integração com o setor

privado. 

Apesar  das  autoridades  governamentais  terem  acordado  para  a  explosão  do

consumo de drogas,  em especial  do “crack”,  e  discutido formas de combatê-lo,  é

preciso tratar a dependência como síndrome crônica recorrente. 

“No  Brasil,  porém,  ainda  são  poucos  os  leitos  destinados  aos  pacientes

dependentes químicos. Das dez maiores capitais, São Paulo, Porto Alegre e Rio de

Janeiro  são  as  que têm  locais  públicos  para  internação  de viciados  em  drogas”,

destaca o Jornal Folha de S.Paulo, no caderno Cotidiano 2, em 19/2/2011. Acontece

que  hoje  a  internação  de  jovens  é  feita  em  hospitais  psiquiátricos,  que  não são

lugares mais adequados para este tipo de tratamento. 

Fundamentado no método da Clínica Chestnut, localizada em Illinois, nos Estados

Unidos,  o  Hospital  Samaritano  inaugurou  em  junho  de  2008  o  “Projeto  Jovem

Samaritano”  em  parceria  com  a  Prefeitura  de  Cotia  e  o  Governo  de  São  Paulo

(Estado onde tramitam proposições semelhantes aos Projetos de Lei nºs 494/2009 e

462/2010,  de  autoria  dos  Deputados  Ed  Thomaz  e  Vinícius  Camarinha,

respectivamente), que representa a primeira clínica pública para tratamento de jovens
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com dependência de álcool e drogas. A internação é voluntária e dura três meses, a

recuperação é feita sem uso de remédios muito fortes e com total apoio de equipe

multidisciplinar durante e após a internação. Assim, nos EUA, a recuperação supera

os 70%. Em Cotia-SP -, 45% dos 223 jovens atendidos na clínica conseguiram se

livrar das drogas (a maioria, “crack”) em dois anos.

Ocupadas  pelo  alcance  social  das  ações  governamentais,  devemos  lutar  pela

implantação de política pública que vise a realização de atividades voltadas à criação

de um modelo de atenção integral no trato de adolescentes e jovens adultos com

dependência  química,  oferecendo  assistência  médica  e  psicológica  especializada,

promoção e recuperação da autoestima e a reintegração ao convívio social de forma

produtiva

Este novo modelo sugere que o encaminhamento desses jovens deve ser realizado

por meio das Secretarias de Saúde e Educação dos Municípios, além dos Conselhos

Tutelares, não se admitindo nessas clínicas adolescentes pacientes não incorporados

ao  sistema  prisional.  No  período  de  internação,  cada  jovem  é  avaliado

individualmente. Se tiver transtornos psiquiátricos (como depressão e impulsividade),

recebe remédios e outros tipos de terapia (comportamental, por exemplo), pois mais

da metade dos jovens dependentes têm comprovadamente problemas associados

que precisam ser  tratados  junto com a  dependência.  O  foco deve ser  resgatar  a

autoestima e a motivação, além do acompanhamento psiquiátrico e clínico. Os jovens

devem  receber,  também,  orientações  de  psicólogos,  de  nutricionistas  e  de

educadores,  ocasião  em  que  devem  ser  ministradas  atividades  laborativas,

esportivas, culturais e educacionais supletivas, por exemplo.

Saliento que esta matéria trata de competência concorrente da União, Estados e

Distrito  Federal,  conforme disposto no art.  24, inciso XII,  da Constituição Federal,

sendo a “saúde um direito  de todos e dever  do Estado”,  que deve ser  garantida

através de medidas como a preconizada neste projeto. Lembro, ainda, que a matéria

aqui tratada é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa, de competência corrente,

em obediência aos ditames do inciso XI, do art.  61, do inciso III, do art. 63, e do

“caput” do art. 65, da Constituição Estadual, e inciso II, do art. 46, e inciso I, do art.

186, do Regimento Interno.
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Esta proposição não tem o interesse em esgotar o assunto, mas o Poder Executivo

poderá regulamentar esta matéria de forma coerente e ágil com a excelência técnica

peculiar  desta  gestão  do  Governador  Antonio  Anastasia,  que  tem  à  frente  da

Secretaria  de  Saúde  o  brilhante  trabalho  desenvolvido  pelo  Sr.  Antônio  Jorge de

Souza Marques, assegurando mecanismos de apoio do Estado, como manifestação

eficaz de sua política para o assunto que se constitui atualmente numa das maiores

preocupações de pais, mães ou responsáveis por inúmeros cidadãos, cada vez mais

jovens, que caem no submundo das drogas.

Certa de contar  com a colaboração dos nobres colegas desta Casa Legislativa,

solicito a aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos Deputados Neilando

Pimenta e Fred Costa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 315/2011, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.619/2011

Inclui profissional de psicologia e de serviço social no Programa Saúde em Casa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Programa Saúde em Casa incluirá profissional de psicologia e de serviço

social nas equipes multiprofissionais de atendimento à saúde.

Art.  2º  -  A forma de inserção e de participação dos profissionais  de que trata o

“caput” do art. 1º será especificada pelo órgão competente do Poder Executivo.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados a partir da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: Lançado pelo governo do Estado em abril de 2005, com o objetivo de

ampliar  e fortalecer  o Programa Saúde da Família  -  PSF -,  o  Saúde em Casa é

estruturado a partir de equipes multiprofissionais que atuam em Unidades Básicas de

Saúde -  UBSs -,  responsáveis  pelo acompanhamento  de um número definido  de

famílias.

Por meio desse Programa, o governo estadual destina R$61.000.000,00 por ano



706
____________________________________________________________________________

aos 824 Municípios onde atuam as equipes do PSF, priorizando a redução do número

de internações hospitalares, a redução da mortalidade materna e infantil e a cobertura

vacinal  de  95% da  população infantil.  Dados  da  Secretaria  de  Estado de  Saúde

indicam que,  em novembro de 2010,  Minas Gerais  contabilizou  3.982 equipes do

PSF, com 25.475 agentes comunitários.

Agora, o Poder Executivo, numa etapa complementar do Programa, poderia incluir

nas suas equipes profissionais das áreas de psicologia e de serviço social,  como

forma  de  realizar  de  maneira  mais  técnica  e  articulada  os  levantamentos  e

diagnósticos  das  necessidades  psicológicas  e  da  realidade  social  das  famílias

carentes acompanhadas pelo PSF, em cumprimento das metas para a promoção da

saúde preventiva.

Na certeza de contar com a colaboração dos parlamentares desta Casa Legislativa,

solicito a 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 1.620/2011

Dispõe  sobre  a  realização  de  parcerias  público-privadas  para  a  instalação  de

câmeras de vídeo em torno das escolas públicas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A instalação, manutenção e administração de câmeras de vídeo para fins

de  segurança  pública  nas  ruas  em  torno  das  escolas  públicas  estaduais  serão

desenvolvidas diretamente pelo Poder Executivo ou serão transferidas a terceiros, por

meio de parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro

de 2003.

Art.  2º  –  No  projeto  de  lei  que  encaminhar  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  2012-2015,  o  Poder  Executivo  incluirá  entre  os  objetos  para  a

realização de parcerias público-privadas as atividades de instalação, manutenção e

administração  de  câmeras  de  vídeo  nas  ruas  em  torno  das  escolas  públicas

estaduais.

Art. 3º - Fica acrescido ao “caput” do art. 5º da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de

2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, o inciso
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VII:

“Art. 5º - (…)

VII – a instalação, a manutenção e a administração de câmeras de vídeo para fins

de segurança nas ruas em torno das escolas públicas estaduais, nos termos da Lei nº

15.435, de 11 de janeiro de 2005.”.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011. 

Rosângela Reis

Justificação: A Lei nº 15.435, de 11/1/2005, disciplinou a utilização de câmeras de

vídeo para fins de segurança pública no Estado. Em Belo Horizonte, a Câmara de

Dirigentes Lojistas - CDL - implantou o Projeto Olho Vivo, em parceria com o governo

de Minas e a Prefeitura, o qual consiste na presença ocular da Polícia Militar em

pontos estratégicos dos locais de grande incidência criminal em várias regiões da

Capital, por meio do monitoramento por câmeras de vídeo. 

O  objetivo  de  diminuir  o  índice  de  ocorrência  de  delitos  nas  proximidades  dos

centros comerciais, em que o crescimento acelerado de furtos e assaltos aumentava

a  sensação  de  impunidade  na  população  e  provocava  quedas  nas  vendas  e

fechamento  dos  estabelecimentos,  foi  alcançado,  pois,  na  opinião  de  68,5% dos

lojistas e 64,8% dos consumidores entrevistados pela CDL, a criminalidade diminuiu

após a instalação das câmeras de monitoramento.  O Projeto Olho Vivo reduziu a

violência e deixou essas regiões de Belo Horizonte mais seguras e agradáveis para

transitar, sendo aprovado pela sociedade.

Até então,  buscaram-se apenas soluções de fundo econômico.  Agora,  devemos

aumentar o alcance social dessa excelente medida em prol de melhorias na área de

segurança pública. Temos notícias de que as imediações de várias escolas públicas,

principalmente aquelas localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, têm

sido palco de ações delituosas de toda ordem, tais como aliciamento para o uso e

tráfico de drogas e brigas entre alunos, por exemplo.

Assim,  a  instalação  e  a  manutenção  de  câmeras  de  vídeo  também  nas
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proximidades  das  escolas  públicas  dos  Municípios,  principalmente  daqueles  de

grande  densidade  populacional,  através  de  parcerias  público-privadas,  conforme

disposto na Lei nº 14.868, de 16/12/2003, certamente contribuirá para alcançarmos a

redução  dos  índices  de  criminalidade  e  para  promover  a  segurança  dos  nossos

estudantes. 

As parcerias público-privadas são um dos instrumentos mais eficientes de gestão

compartilhada, considerando os benefícios para ambas as partes, em especial para o

Poder Executivo, por não ter condições financeiras ou administrativas de gerir com a

eficácia  e  a  rapidez  de  respostas  exigidas  pelo  mercado,  atendendo  a  todas  as

necessidades da população.

Na certeza de contar com a colaboração dos nobres parlamentares desta Casa

Legislativa, solicito o apoio para a aprovação desta proposição.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.621/2011

Altera  a  Lei  nº  17.506,  de  29  de  maio  de  2008,  que  dispõe  sobre  a  medição

individualizada do consumo de água nas edificações prediais verticais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 7º da Lei nº 17.506, de 29 de maio de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 7º - As edificações prediais a serem construídas após cinco anos contados a

partir  da  data  da  publicação  desta  lei  deverão  prever,  na  planta  hidráulica,  a

instalação de hidrômetro para a aferição do consumo global de água do condomínio e

de um hidrômetro por unidade autônoma, para a aferição do consumo individual, de

acordo com as disposições desta lei,  as portarias expedidas pelo Inmetro sobre a

matéria e demais disposições legais e técnicas aplicáveis”.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade corrigir distorções em relação ao
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efetivo  consumo e  ao  valor  pago  pela  água,  conferindo  assim  aos  consumidores

maior  controle,  economia  e,  sobretudo,  a  utilização  adequada  e  responsável  do

recurso esgotável e essencial à vida, que é a água.

Primeiramente, cabe destacar o permissivo constitucional para que esta Casa se

pronuncie sobre a matéria, pois a Constituição Federal prevê, em seus arts. 23 e 24,

que  é  competência  comum  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios cuidar  da saúde e da assistência pública, proteger o meio ambiente e

promover a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, a defesa

do solo, dos recursos naturais e do meio ambiente e o controle da poluição.

No mérito, a justiça na cobrança pelo uso da água é o fator maior que impulsiona a

implementação  da  medição  individual  em  edifícios  de  apartamentos.  Como  as

unidades habitacionais  não têm o mesmo número de habitantes,  fica claro que o

rateio  da  conta  total  de  água  pelo  número  de  apartamentos  não  se  constitui  na

maneira mais justa e equilibrada para o consumidor.

Além  disso,  tal  modelo  -  ultrapassado  -  incentiva  a  ação  de  pessoas

despreocupadas com os recursos hídricos, que utilizam este insumo tendo em mente

que seu desperdício será rateado por todos.

O sistema tradicionalmente utilizado para a medição de água nos apartamentos de

edifícios multifamiliares é injusto em virtude de a cobrança dos serviços ser efetuada

pelo consumo médio, obtido através do volume registrado no hidrômetro do ramal

predial do edifício, o qual é rateado pelo número de apartamentos. Além de injusto

socialmente, ele não incentiva a redução do desperdício de água, visto que, mesmo

que o usuário seja cuidadoso e tenha procedimentos compatíveis com a economia de

água, isso não se reflete diretamente na sua conta de água e esgotos.

Assim sendo, independentemente do consumo individual real de cada apartamento,

tenha ele uma ou dez pessoas, sempre a cobrança dos serviços é feita de forma

igual. E, o que é mais grave, mesmo que o consumidor viaje de férias e mantenha o

apartamento fechado, sempre pagará como se estivesse normalmente consumindo.

Com  o  sistema  de  medição  tradicional,  o  usuário  normalmente  não  se  sente

motivado a reduzir seu consumo, não é motivado para a utilização racional da água,

e, como resultado, o consumo do edifício fica 30% maior, chegando este aumento



710
____________________________________________________________________________

algumas vezes a alcançar até 40% do consumo necessário.

Podemos  comparar  o  sistema de  medição global  tradicionalmente  utilizado  nos

edifícios à instalação de um hidrômetro na entrada da rede que abasteça um bairro

hidraulicamente isolado, com a cobrança de todas as contas pela média de consumo,

o que levaria a grandes injustiças.

Do lado do usuário, a medição individual do consumo de água nos apartamentos

induz  a  mudança  de  hábitos  de  consumo,  favorecendo  assim  a  redução  do

desperdício. Outro fator importante é que o consumidor se sente menos injustiçado, já

que pagará por seu consumo real.

Por outro lado, os custos crescentes da água no Brasil têm tornado necessária uma

metodologia de cobrança mais justa, razão pela qual muitos Estados e Municípios já

regulamentaram a exigência de instalação de hidrômetros em apartamentos, como é

o caso das cidades de Olinda, São Paulo, Porto Alegre e Vitória.

Técnicos da Agência Nacional de Águas - ANA - afirmam que, além de economizar

de 17% a 25% nas contas, a instalação da medição individualizada reduz e estimula o

uso  racional,  pois  acaba  com  o  rateio  do  prédio  entre  todos  os  condôminos,

garantindo que o consumidor saiba o valor exato de seu consumo. 

Na proposição que apresentamos, não está em questão nenhum aspecto ligado ao

fornecimento  direto  de  água  aos  condomínios  já  existentes.  Pretende-se  que  o

fornecimento  de  água  aos  condomínios  em  geral  continue  o  mesmo,  através  do

trabalho da Copasa-MG ou de outras empresas concessionárias em atividade nos

Municípios deste Estado.

Fica bem claro na proposição ora apresentada que não se trata de alteração das

condições de concessão de serviços de abastecimento de água aos usuários da rede

pública, e, sim, apenas, das condições de edificação, para que medidores individuais

sejam planificados e instalados nas unidades autônomas de condomínios, em local

de fácil acesso, conjuntamente com o medidor do consumo global das edificações,

para a apuração do consumo da área comum.

A palavra de ordem é racionalizar o uso do bem mais precioso existente na Terra.

Vejamos alguns dados sobre os mananciais aquíferos nela existentes.

Hoje,  metade  da  população  mundial  (mais  de  3  bilhões  de  pessoas)  enfrenta
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problemas de abastecimento de água. Muitas fontes de água doce estão poluídas ou

simplesmente secaram. Recife, Capital de Pernambuco, é submetida durante vários

períodos do ano a um racionamento rigoroso; em outros períodos, não tem água. O

racionamento  também já chegou a São Paulo,  podendo atingir  3  milhões dos  10

milhões de habitantes da Capital paulista.

Da água existente no Planeta Terra, 97% é salgada (mares e oceanos), 2% formam

geleiras  inacessíveis  e  apenas  1%  é  água  doce,  armazenada  em  lençóis

subterrâneos,  rios  e  lagos.  Portanto,  existe  apenas  1% da  água  total,  distribuído

desigualmente pela Terra, para atender a mais de 6 bilhões de pessoas (população

mundial). E essa pequena quantidade de água está ameaçada.

É possível viver sem água? É evidente que não. Então, a saída é fazer um uso

racional deste recurso precioso e finito. A água deve ser usada com responsabilidade

e  parcimônia.  Para  os  consumidores,  isso  também  significa  menos  dispêndio  de

dinheiro, pois a conta de água no final do mês será menor. O mais importante, no

entanto, é despertar a consciência para a contribuição efetiva com vistas à redução

do risco de matarmos a nossa fonte de vida, a água.

Não é à toa que técnicos, especialistas, estudiosos e governos de todas as partes

do mundo estão preocupados com o futuro do nosso planeta. O Ministério do Meio

Ambiente, por meio da Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável e

o  Instituto  Brasileiro  de  Defesa  do  Consumidor  -  IDEC -  colocam  o  assunto  em

discussão e dão as sugestões para que todos possam iniciar a mudança.

No âmbito mundial, foi editada a Declaração Universal dos Direitos da Água, que

reza:

"1 - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada

região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos.

2 - A água é a selva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida e de todo

ser  vegetal,  animal  ou  humano.  Sem  ela  não  poderíamos  conceber  como são a

atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um

dos direitos fundamentais do ser humano: o direito à vida, tal qual é estipulado no art.

30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

3 - Os  recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos,
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frágeis  e  muito  limitados.  Assim  sendo,  a  água  deve  ser  manipulada  com

racionalidade, preocupação e parcimônia.

4 - O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e

dos seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente, para

garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular,

da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam.

5  -  A  água  não  é  somente  uma  herança  dos  nossos  predecessores;  ela  é,

sobretudo,  um  empréstimo  aos  nossos  sucessores.  Sua  proteção  constitui  uma

necessidade  vital,  assim  como  uma  obrigação  moral  do  Homem  para  com  as

gerações presentes e futuras.

6 - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: é

preciso saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem

escassear em qualquer região do mundo.

7 - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira

geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento, para que não se

chegue  a  uma  situação  de  esgotamento  ou  de  deterioração  da  qualidade  das

reservas atualmente disponíveis.

8  -  A  utilização  da  água  implica  o  respeito  à  lei.  Sua  proteção  constitui  uma

obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não

deve ser ignorada nem pelo Homem nem pelo Estado.

9 - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as

necessidades de ordem econômica, sanitária e social.

10 - O  planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o

consenso, em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra".

No Brasil, o Dia Mundial da Água: Desafios do Uso Racional dos Recursos Naturais

possibilitou que, no início de 2006, o Ministério do Meio Ambiente apresentasse à

sociedade o Plano de Águas do Brasil. Elaborado ao longo dos três últimos anos, o

Plano  Nacional  de  Recursos  Hídricos  -  PNRH  -  foi  lançado  oficialmente  no  dia

3/3/2007, definindo metas para o destino da água no Brasil até 2020. O documento se

baseia na divisão hidrográfica brasileira para a elaboração de diagnósticos e definição

de metas e programas de investimento e de educação ambiental.  O PNRH também
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aponta a necessidade do uso sustentável da água em diversos setores, tais como

indústria, agricultura, setor elétrico e saneamento, e pelo próprio cidadão.

A falta  de  saneamento  básico,  juntamente  com  o  uso  inadequado  da  água  na

agricultura - considerada pela ONU a principal ameaça às reservas de água doce do

planeta -, aparece no Plano como os principais vetores da degradação dos recursos

hídricos  brasileiros.  O  Brasil  é  um dos  primeiros  países  a  concluir  seu  plano  de

gestão de águas, recomendação da Organização das Nações Unidas na agenda da

Cúpula de Joanesburgo para o Desenvolvimento Sustentável (Rio + 10) e para as

Metas do Milênio.

O  PNRH  se  propõe  a  reduzir  as  disparidades  regionais  e  a  potencializar  as

oportunidades  de  desenvolvimento  no  País,  que  abriga  em  torno  de  12%  das

reservas de água potável do planeta. O Brasil, embora  privilegiado  em  suas

condições hídricas, vivencia situações de extremo contraste entre suas populações,

como as de escassez de água no semiárido e de abundância na região amazônica.

Na  análise  de  José  Euclides  Stipp  Paterniani,  professor  da  área  de  Engenharia

Agrícola  da  Unicamp e Conselheiro  do  PróTerra,  "os  gestores  do  Plano terão  de

desenvolver programas que reduzam a desigualdade de disponibilidade hídrica, pois

a falta de água ainda é o maior entrave para o desenvolvimento de diversas regiões

do País".

O desafio de gerir os recursos hídricos brasileiros exigirá uma atuação intensa por

parte do governo. "Serão necessárias políticas de uso e conservação dos mananciais,

tanto  superficiais  quanto  subterrâneos,  visando  garantir  ao  País  disponibilidade

hídrica adequada para seu desenvolvimento e, eventualmente, para poder 'exportar'

esse recurso, como forma de aumentar as divisas do Brasil, sempre, evidentemente,

baseado no conceito da sustentabilidade”, afirma o Conselheiro.

Para o professor, existem algumas alternativas para essa questão. "O ideal é que o

governo invista em programas educacionais e em investimentos de grande porte em

obras  de  revitalização  e  transposição  de  mananciais,  sempre  respaldado  por

embasamentos técnicos, econômicos e ambientais", defende Paterniani.

A instalação da tubulação horizontal encarece um pouco a obra, mas esse custo se

paga rapidamente com a redução do consumo de água e,  consequentemente, de
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energia elétrica, o que se refletirá num valor de condomínio mais baixo. No médio

prazo,  a  medição  individual  representará  um  diferencial  importante  na  venda  de

imóveis.

No Brasil, a solução chega com 20 anos de atraso em relação à Alemanha, por

exemplo. A instalação de hidrômetros individuais em cada apartamento acaba com

distorções,  como  o  pagamento  de  tarifas  iguais  para  um  condômino  que  mora

sozinho e para uma família de, digamos, cinco pessoas.

Estudos mostram que, quando a medição passa a ser por unidade, os usuários

reduzem  o  desperdício  de  água,  o  que  resulta  em  uma  diminuição  de  20%  no

consumo.  Essa  redução  se  deve  também  à  maior  facilidade  na  detecção  de

vazamentos. Atualmente, o consumo indiscriminado de água representa de 10% a

12% no preço das taxas condominiais.

Assim se manifesta Benjamin Souza da Cunha, Vice-Presidente do Sindicato das

Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e

Comerciais  de  São  Paulo-Secovi-SP  -:  "Registramos  uma  mudança  de

comportamento:  o  fato  de  cada  um  pagar  individualmente  sua  conta  inibe  o

desperdício, o que pode gerar mais economia".

Hoje, em todo o País, na maior parte dos edifícios, a medição do consumo de água

dos apartamentos é feita coletivamente, ou seja, todo o gasto do edifício é rateado

entre os condôminos, o que escamoteia o desperdício. "Além do mais, existe muita

injustiça no rateio das despesas. Ninguém quer pagar pelo desperdício ou pelo uso

excessivo do vizinho", afirma Benjamin Souza da Cunha. 

"A implantação de medições individuais poderia trazer um pouco mais de justiça a

esse processo", complementa.

Podemos destacar como objetivos específicos da medição individual de água em

apartamentos os efeitos obtidos com esta metodologia, a seguir listados: redução do

desperdício  de  água;  redução  do  consumo  de  energia  elétrica  pela  redução  do

volume  bombeado  para  o  reservatório  superior;  contas  de  água  e  esgotos  dos

apartamentos baseadas em consumos reais; identificação de vazamentos de difícil

percepção; maior satisfação dos usuários e redução do volume efluente de esgotos,

com benefícios ecológicos.
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Do ponto de vista do consumidor: pagamento proporcional ao consumo, ou seja, um

apartamento que só tenha um consumidor  não pagará o mesmo que aquele que

tenha 6, 8 ou 10 pessoas; o usuário não pagará pelo desperdício dos outros; um

usuário bom pagador  jamais  terá a sua água cortada pela irresponsabilidade dos

maus pagadores; redução do pagamento da conta de água, em alguns casos de até

50%;  redução  do  consumo  do  edifício  em  até  30%;  possibilidade  de  localizar

vazamentos internos nos apartamentos, os quais, às vezes, levam meses e até anos

para serem identificados; maior satisfação do usuário, já que ele passa a controlar

diretamente a sua conta de água.

Do ponto  de  vista  da  concessionária:  redução  do  índice  de  inadimplência,  pois

somente é cortada a água dos maus pagadores, e, na prática, estes passam a ser

bons pagadores; redução do consumo de água, que pode atingir 30%; redução do

número de reclamações de consumo, refletindo-se numa melhor imagem perante a

população.

Do  ponto  de  vista  dos  construtores  e  projetistas:  projetos  elaborados

criteriosamente  para  a  medição  individualizada  tornam  mais  fácil  a  venda  dos

apartamentos. 

Do ponto de vista da comunidade em geral: preservação dos recursos hídricos, com

reflexos positivos para o meio ambiente e o ecossistema.

Diante dos inúmeros benefícios  acima relacionados,  espero poder contar com o

apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa 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 1.622/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Educacional,  Recreativa  e  Cultural

Futebol Clube 15 de Março, com sede no Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Educacional, Recreativa e

Cultural Futebol Clube 15 de Março, com sede no Município de Janaúba.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.
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Sebastião Costa

Justificação: A Associação Educacional, Recreativa e Cultural Futebol Clube 15 de

Março,  com sede em Janaúba,  é uma entidade civil  sem fins  econômicos e com

personalidade  jurídica  própria,  de  caráter  filantrópico,  assistencial,  promocional,

recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade precípua

de desenvolver a atividade esportiva em todas as suas modalidades, além de outras

finalidades estatutárias.

Conforme rezam seus estatutos, a entidade é composta por número ilimitado de

associados. Segundo o § 1º do art. 27, as atividades de seus Diretores, Conselheiros

e associados são inteiramente gratuitas, vedado o recebimento de qualquer lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem.

Devidamente  registrada no  Serviço  de  Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas  de

Janaúba,  a  entidade está  em funcionamento  desde  seu  registro,  cumprindo suas

finalidades estatutárias.

Diante do exposto, verificado o atendimento a todos os requisitos exigidos para o

reconhecimento de utilidade pública da entidade, espera-se a aprovação dos nobres

pares à presente 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 1.623/2011

Declara de utilidade pública a entidade Corporação Musical São Pedro, com sede

no Município de Porto Firme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Corporação Musical São

Pedro, com sede no Município de Porto Firme.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação: A Corporação Musical São Pedro é uma associação sem fins lucrativos

com sede na Rua Dom Silvério, nº 265, Centro, no Município de Porto Firme, tendo
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por finalidade difundir a arte musical por meio de manutenção e administração, em

caráter permanente, de uma escola para o ensino gratuito de música e de uma banda

de música.

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 como acima

exposto.

- 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 1.624/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  Esportiva  Água  Limpa,  com  sede  no

Município de Porto Firme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Água Limpa,

com sede no Município de Porto Firme.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação:  A  Associação  Esportiva  Água  Limpa  é  uma  entidade  sem  fins

lucrativos, com sede na localidade de Água Limpa, zona rural, na cidade de Porto

Firme. Tem por finalidade difundir o civismo, o esporte e o desporto, principalmente o

futebol, podendo ainda praticar ou competir em todas as modalidades amadoristas

especializadas, nos termos da legislação vigente.

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

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

Regimento Interno.

.PROJETO DE LEI Nº 1.625/2011

Dá a denominação de Vitor Montenegro Wanderley ao trecho rodoviário que liga os

Municípios de Pirajuba e Planura. 
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Vitor Montenegro Wanderley o trecho rodoviário que liga

os Municípios de Pirajuba e Planura.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Zé Maia

Justificação: O projeto de lei que apresentamos tem como finalidade denominar o

trecho rodoviário que liga o Município de Pirajuba a Planura, prestando homenagem a

Vitor Montenegro Wanderley.

Nascido em 1930, em Maceió (AL), é casado com Vânia Tenônio Wanderley, com

quem tem três filhos. Vitor é Diretor-Superintendente do Grupo Tércio Wanderley -

GTW -, que expandiu seus negócios em Minas Gerais em 1994, implantando filiais de

usinas de  açúcar  e  álcool  nos  Municípios  de Iturama,  Campo Florido,  Limeira  do

Oeste  e  Carneirinho,  gerando mais  de  10  mil  empregos diretos  e indiretos,  entre

trabalhadores  das  usinas  e  fornecedores,  mudando  a  história  do  Triângulo  e

contribuindo para o desenvolvimento e crescimento da região e do Estado.

O Grupo Tércio Wanderley foi o primeiro a estabelecer convênio com o Estado para

a construção de rodovias, através de parcerias públicas-privadas - PPPs.

Na pessoa  de  Vitor  Wanderley,  o  Grupo  Tércio  Wanderley  recebeu  certificados

como o título de Empresa Amiga da Criança, outorgado pela Fundação Abrinq às

empresas do Grupo por respeitar os direitos das crianças e adolescentes e promover

ações de cidadania;  e também o prêmio de proteção da biosfera,  concedido pela

Unesco.

Sempre pautado pela preocupação com a responsabilidade social e ambiental e

visando  o  crescimento  sustentável,  consideramos  merecida  a  homenagem  de

perpetuar seu nome com a denominação da rodovia que liga o Município de Pirajuba

a Planura, para o que contamos com o apoio dos nobres pares.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.626/2011

Dá a denominação de Lindomar José do Carmo ao trecho do anel rodoviário que

circunda o Município de Pirajuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Lindomar José do Carmo o trecho do anel rodoviário que

circunda o Município de Pirajuba. 

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Zé Maia

Justificação: O projeto de lei que apresentamos tem como finalidade homenagear

Lindomar  José  do  Carmo,  dando  seu  nome  ao  anel  rodoviário  que  circunda  o

Município de Pirajuba.

Lindomar José do Carmo, filho de José Bernardes Silva e Dormelina Pinto Chagas,

nasceu em 11/9/31, na Fazenda Córrego Geraldo, no Município de Conceição das

Alagoas. Mudou-se com a família para Pirajuba ainda criança, onde o pai adquirira

terras para cultivo e criação de gado.

Em 5/6/52 contraiu matrimônio com uma pirajubense nata, Sebastiana de Lourdes

Silva. Trabalhou durante toda a sua vida na atividade agropecuária e na juventude era

notória a sua paixão por futebol, havendo inclusive jogado no time da cidade à época.

Suas  características  mais  marcantes  eram  a  amabilidade  e  afabilidade,

conquistando a  amizade e  o  respeito  de  toda a  população pirajubense,  por  seus

valores éticos e morais e sua reconhecida honestidade.

Fez parte do corpo de jurados durante muitos anos de sua vida, interrompendo esta

atividade apenas quando problemas de saúde o impediram de exercê-la.

Faleceu  em  16/12/2009,  e  graças  a  sua  história  de  vida,  deixou  uma  lacuna

irreparável no seio da sociedade pirajubense.

Considerando justa e oportuna a homenagem pública que ora se pretende prestar,

contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.627/2011

Declara de utilidade pública a Central da Solidariedade, com sede no Município de

Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Central da Solidariedade, com sede

no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011. 

Rogério Correia

Justificação:  Associação civil  de direito  privado, sem fins lucrativos, fundada em

29/10/96,  a  Central  da  Solidariedade  tem  por  finalidade  realizar  atendimento,

assessoramento,  defesa  e  garantia  de  direitos  na  área  de  assistência  social  e

congregar as entidades assistenciais de Conselheiro Lafaiete e região com o objetivo

de organizar, padronizar, coordenar e manter o programa de promoção de crianças e

adolescentes e prestação de assistência familiar, em parceria com entidades e órgãos

governamentais  e  não  governamentais,  nacional  ou  internacionais.  Além  disso,

objetiva oferecer às famílias em situação de risco pessoal e social condições mínimas

de segurança alimentar,  além de desenvolver  programas de promoção humana e

projetos de geração de emprego e renda.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei

nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares. 

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.628/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Idosos de Conselheiro Lafaiete, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Idosos de Conselheiro
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Lafaiete, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011. 

Rogério Correia

Justificação:  Associação civil  de direito  privado, sem fins lucrativos, fundada em

14/7/2004, a Associação dos Idosos de Conselheiro Lafaiete tem por finalidades: a

aproximação de pessoas idosas, com 60 anos ou mais, para maior  conhecimento

entre  elas,  mantendo-as  unidas  através  dos  laços  de  amizade,  companheirismo,

fraternidade  e  compreensão  mútua;  colaboração  com  as  instituições  que  se

dedicarem à preservação da paz universal e à harmonia social; apoio às instituições

filantrópicas, implementando o auxílio a pessoas carentes da comunidade, podendo

prestar  colaboração  a  outras  obras  de  assistência  social;  aperfeiçoamento  do

conhecimento técnico e cultural dos seus membros.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei

nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares. 

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.629/2011

Declara de utilidade pública a Associação Orquidófila  de Congonhas,  com sede

nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Orquidófila de Congonhas,

com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011. 

Rogério Correia

Justificação:  Associação civil  de direito  privado, sem fins lucrativos, fundada em

12/8/99, a Associação Orquidófila de Congonhas tem por finalidades: congregar os



722
____________________________________________________________________________

amantes, cultivadores, estudiosos e preservadores das orquídeas; promover estudos

sobre ambiente natural, reprodução, pragas e doenças das orquídeas; promover o

intercâmbio com as entidades análogas e proteger as fontes naturais das orquídeas;

promover exposições de orquídeas e plantas ornamentais; colaborar com entidades

oficiais e particulares para a preservação da flora, da fauna e, principalmente, das

orquídeas em seu ambiente natural;  estimular a criação de núcleos e associações

regionais que trabalhem com orquídeas; difundir conhecimentos sobre orquídeas.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida  entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei

nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares. 

- 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 1.630/2011

Cria o Monumento Natural da Serrinha, localizado na Serra da Moeda, Município de

Brumadinho, Unidade de Conservação de Proteção Integral, nos termos do art. 225, §

1º, III, da Constituição da República de 1988.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica criado o  Monumento  Natural  da  Serrinha,  localizado na Serra  da

Moeda, Município de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, conforme coordenadas

da poligonal constante no Anexo I desta lei.

Art.  2º  -  O  Monumento  Natural  da  Serrinha  deverá  ser  gerenciado  pelo  órgão

estadual  ambiental,  nos  termos  da  legislação  aplicável,  e  sua  instituição  será

precedida  de  estudos  técnicos  e  de  consulta  pública  que  permitam  identificar  a

localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, observando-se

as delimitações gerais estabelecidas por esta lei no Anexo I.

Parágrafo único - Enquanto perdurarem os estudos técnicos e a consulta pública

não será permitida a utilização direta dos recursos naturais da Serrinha, na Serra da

Moeda, em Brumadinho.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Rogério Correia

Anexo I

Coordenadas da Poligonal do Monumento da Serrinha

* - O quadro contendo as Coordenadas da Poligonal do Monumento da Serrinha foi

publicado no “Diário do Legislativo” do dia 12.5.2011.

Justificação: Considerando o art.  225, § 1º,  III,  da Constituição da República de

1988, cumulado com art. 8º, IV e art. 12 da Lei nº 9.985, de 2000; que a preservação

da  biodiversidade  em  seu  “habitat”  natural  é  fundamental  para  o  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado; a grande beleza cênica da Serrinha, localizada na Serra

da Moeda, Município de Brumadinho, e a diversidade de nascentes, espécies da flora

endêmicas  e  da  fauna  ameaçadas  de  extinção;  a  riqueza  histórica,  cultural,

arqueológica  e  a  biodiversidade  na  região;  que  a  região  da  Serrinha  é  um  dos

principais espaços para o lazer, entretenimento e turismo dos habitantes da Capital

mineira,  região onde está instalada uma série de condomínios horizontais,  fatores

esses  que  impulsionam  o  crescimento  da  economia  de  maneira  ecológica  e

responsável;  e  considerando  que  a  economia  da  região  depende  da  efetiva

preservação da Serrinha, apresentamos para apreciação desta Casa esta proposição.

A Serra  da  Moeda,  capilaridade  da Serra  do  Espinhaço (Reserva  da  Biosfera),

possui uma extensão que abrange oito Municípios mineiros, a saber:  Brumadinho,

Moeda,  Belo  Vale,  Jeceaba,  Congonhas,  Itabirito,  Rio Acima e  Nova Lima.  À sua

margem leste se encontram em sequência os Municípios de Nova Lima, Itabirito e

Ouro Preto. Já a oeste estão os Municípios de Brumadinho, Moeda e Belo Vale, onde

alcança seu ponto mais elevado. As variações altitudinais estão entre 700 e 2.000

metros acima do nível do mar, e está situada na região das nascentes dos Rios das

Velhas (a leste) e Paraopeba (a oeste), ambos afluentes do Rio São Francisco.

Ocupa  uma  região  estratégica  em  relação  aos  recursos  hídricos  da  Região

Metropolitana de Belo Horizonte. As nascentes de água oriundas da Serra da Moeda,

apenas no Município de Brumadinho são responsáveis por 1/4 do abastecimento de

água de Belo Horizonte. Sua excelente qualidade físico-química a torna favorável ao

consumo humano e diminui os gastos com seu tratamento.
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Segundo o Mapa de Biomas do Brasil, encontra-se inserida nos limites do bioma da

mata atlântica com o bioma do cerrado, chamadas zonas de transição, abrigando

uma grande parcela da fauna e flora vulnerável e ameaçada do Brasil, segundo a lista

de animais ameaçados do Ibama.

É uma região geologicamente importante do pré-cambriano brasileiro, que ocupa

aproximadamente 7 mil quilômetros quadrados, muito cobiçados pelos seus minerais,

principalmente ferro, ouro e manganês. As áreas de canga (afloramentos de minério

de ferro), que ocupam grande parte da Serra da Moeda, são microambientes raros

que abrigam uma grande diversidade de espécies da fauna e flora endêmicas da

região. Portanto, sem este ecossistema característico, elas serão extintas.

As condições favoráveis para ocupação humana favoreceu a tribo dos Cataguases

no  Vale  do  Paraopeba  e  no  entorno  da  Serra  da  Moeda,  dos  quais  ainda  são

encontrados  vários  e  importantes  sítios  arqueológicos  distribuídos  pelos  diversos

povoados da região.

Com  a  chegada  dos  portugueses  em  busca  de  ouro  e  pedras  preciosas,  foi

empreendida a construção de estradas para o escoamento da produção mineral e

viabilizar o acesso fácil para as vilas de Brumado (Brumadinho), Curral del-Rei (Belo

Horizonte)  e  Ouro  Preto,  entre  outras.  Tais  evidências  ainda  são  facilmente

encontradas no entorno da Serra. Para realizar o trabalho manual foram importados

negros escravos, tornando a Fazenda dos Martins (Fazenda dos Escravos) o maior

pólo  brasileiro  para  a  distribuição  de negros  a  serem  levados  para  o  sertão  das

Gerais, Região Norte e Centro-Oeste.

Os negros foragidos se escondiam em alguns quilombos na região, onde boa parte

da sua cultura foi preservada até os dias atuais, passada de geração em geração

graças à determinação de seus ancestrais. Importante recordar que a região possui

quatro comunidades quilombolas que foram reconhecidas pela Fundação Palmares.

São elas: Sapé, Ribeirão, Marinhos e Rodrigues, localizadas em Brumadinho, na área

de influência do trecho conhecido por Serrinha, na Serra da Moeda.

Existem encravadas na Serra várias cavernas de formação natural com importância

bioespeleológica. Há também cavidades com valor arqueológico, onde mineiros do

século XVI procuraram ouro e outros minerais valiosos.
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O nome Serra da Moeda - antes Serra do Paraopeba - originou-se da criação de um

forte  para  a  cunhagem  ilegal  de  moedas,  por  volta  de  1720.  Naquela  época  os

mineiros  tinham que pagar  o quinto sobre  o  ouro retirado das minas.  Foi,  então,

instalada  uma  casa  clandestina  de  fundição  de  moedas,  também  chamada  de

“Fábrica de Moedas Falsas”, que faria o mesmo papel das casas oficiais, contudo a

custo menor.

Assim, a Serra do Paraopeba passou a ser designada de Serra da Moeda em razão

desse episódio. As ruínas da casa clandestina estão situadas em São Caetano de

Moeda, Distrito de Moeda Velha, ao pé da Serrinha, e são visitadas periodicamente

por inúmeros turistas ávidos em conhecer um pouco da história singular da Serra e de

Minas.

Também na região da Serrinha está localizado o Distrito de Piedade do Paraopeba,

em Brumadinho, que possui importantes patrimônios históricos, como a igreja matriz

de  Nossa Senhora  do  Paraopeba,  tombada por  Decreto  Municipal,  e  a  igreja  de

Nossa Senhora do Rosário, que somente abre nos dias da festa de Nossa Senhora

do Rosário e na Semana Santa. Dela sai a procissão.

Existem indícios  de  que Piedade do Paraopeba é mais  antiga  que Ouro  Preto,

Mariana e Sabará e que foi  o terceiro povoado a ser fundado pela expedição de

Fernão Dias Pais. Tornou-se um local rico em destilarias, destacando-se a Destilaria

Pedra do Cedro, fabricante das cachaças Segredo do Patriarca e Domina Suave, a

primeira cachaça feminina do Brasil.

A Serra da Moeda foi também palco da Inconfidência Mineira, quando a Fazenda

Bom Jardim (matriz da Fazenda dos Martins), que pertencia a um dos inconfidentes,

foi destruída após sua prisão, pelas tropas imperiais e, em seguida, foi derramado sal

grosso em seu solo,  já  que haviam alegado a  existência  de  peste  no  local  para

justificar o ataque.

A região do Monumento Natural da Serrinha, trecho da Serra da Moeda, localizada

a 30km de Belo Horizonte, no sentido Rio de Janeiro, é uma das principais atrações

turísticas de Minas, proporcionando lazer e entretenimento aos habitantes da Capital

mineira.  A  sua  exuberância  salta  aos  olhos.  Além  da  beleza  natural  e  a

biodiversidade,  a  região  permite  contato  direto  com  a  história  dos  mineiros,
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principalmente  através  das  especificidades  da  cultura  local.  Na  Serrinha  também

pode ser realizado o sonho de voar, pois possui uma das melhores rampas de voo

livre do Brasil, conhecida como "topo do mundo".

Os empregos e rendas gerados na região ocorrem principalmente em razão dos

diversos condomínios horizontais,  pela agricultura familiar ou pelo turismo, através

dos hotéis, pousadas, restaurantes, do Museu Inhotim, etc., que serão fomentados

pela instalação do Monumento Natural.

Eventual instalação de mina de minério de ferro na região impactará diretamente a

dinâmica econômica da área. A título de exemplo, eventual mina na Serrinha gerará

300  postos  de  trabalho,  enquanto  um  único  condomínio  horizontal  da  região

proporciona quase 3.000 empregos diretos.

A relevância  ambiental  da  área  foi  reconhecida  pelos  legisladores  estaduais  ao

incluírem o Município de Brumadinho como Área de Proteção Ambiental - APA -, pela

Lei nº 13.960, de 2001.

Além disso, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no art. 225, §

1º,  III,  determina  que  o  poder  público  assegure  a  efetividade  do  direito  ao  meio

ambiente ecologicamente equilibrado através da definição, em todas as unidades da

Federação,  de  espaços  territoriais  e  seus  componentes  a  serem  especialmente

protegidos, vedando qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos

que justificaram sua proteção.

Para  a  efetividade  da  norma  constitucional  devem  ser  criadas  unidades  de

conservação de proteção integral, pois somente nesse tipo de unidade há a efetiva

preservação da biodiversidade local, uma vez que permite apenas o uso indireto de

seus  recursos  naturais,  conforme  lei  do  Sistema  Nacional  de  Unidades  de

Conservação (Lei do SNUC, nº 9.985, de 2000.).

Conforme a referida lei, em seu art. 22, as unidades de conservação podem ser

criadas por ato do poder público. A Constituição da República também possibilitou a

proteção  integral  do  meio  ambiente  ao  estabelecer,  em  primeiro  lugar,  o  dever

imposto  ao  poder  público  de  atuar  na  defesa  do  meio  ambiente,  seja  no  âmbito

legislativo,  executivo  ou  judiciário  (art.  225,  §  1º,  Constituição  da  República,  de

1988.). Em segundo, qualificou juridicamente o meio ambiente ao caracterizá-lo como
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bem de uso comum do povo (art. 225, “caput”, Constituição da República, de 1988), o

que permite dizer  que se trata de bem que pertence a toda a coletividade e não

integra o patrimônio disponível do Estado. E, em terceiro lugar, temos que o Texto

Constitucional reconheceu como direito fundamental o meio ambiente ecologicamente

equilibrado,  sujeito  à  aplicabilidade  imediata  possibilitada  pelo  art.  5º,  §  1º  da

Constituição.

Assim, a Constituição impôs ao Poder Público e à coletividade o dever de defender

o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O alcance do

conceito  “poder  público”  é  amplo  e  engloba  os  Poderes  Executivo,  Legislativo  e

Judiciário,  conforme previsão constitucional  (art.  1º,  parágrafo  único  c/c  o  art.  2º,

ambos  da  Constituição  da  República,  de  1988).  Vale  transcrever  lição  dos

Professores:

“Por “Poder Público” devem-se entender todos os Poderes (Executivo, Legislativo e

Judiciário) nas três esferas da Federação (União, Estados e Municípios), os quais são

constitucionalmente  incumbidos  de,  harmonicamente  e  no  âmbito  das  respectivas

competências  constitucionais,  atuar  para  concretizar  os  valores  ambientais

preconizados pelo Texto Maior (FURLAN; FRACALOSSI, 2010, p. 158-159).”

Feitas essas considerações, não se podem conceber que as decisões do Executivo

e  do  Legislativo  sejam  tomadas  em  desconformidade  com  as  preocupações

preservacionistas da sociedade e da Constituição.

A Constituição do Estado de Minas Gerais também estabelece:

“Art. 214 - Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  e  ao  Estado  e  à

coletividade  é  imposto  o  dever  de  defendê-lo  e  conservá-lo  para  as  gerações

presentes e futuras.

§ 1º - Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo, incumbe

ao Estado, entre outras atribuições:

(...)

V - proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a diversidade das espécies e dos

ecossistemas e a preservação do patrimônio genético, vedadas, na forma da lei, as

práticas  que  provoquem  a  extinção  das  espécies  ou  submetam  os  animais  a
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crueldade;

VI - definir mecanismos de proteção à fauna e à flora nativas e estabelecer, com

base em monitoramento contínuo, a lista de espécies ameaçadas de extinção e que

mereçam proteção especial;

VIII  -  criar  parques,  reservas,  estações  ecológicas  e  outras  unidades  de

conservação,  mantê-los  sob  especial  proteção  e  dotá-los  da  infraestrutura

indispensável às suas finalidades;

XI - preservar os recursos bioterapêuticos regionais.

§ 7º - Os remanescentes da mata atlântica, as veredas, os campos rupestres, as

cavernas, as paisagens notáveis e outras unidades de relevante interesse ecológico

constituem patrimônio ambiental do Estado, e sua utilização se fará, na forma da lei,

em condições que assegurem sua conservação.”

A  legislação  municipal  de  Brumadinho  também  contempla  necessidade  de

preservação quando, por meio de sua lei orgânica, estabelece:

“Art. 15 - É competência do Município, comum à União e ao Estado:

(...)

III  -  Fomentar  as  atividades  econômicas  e  estimular,  particularmente,  o  melhor

aproveitamento da terra.

IV - Impedir a evasão, destruição e a descaracterização das obras de arte e de

outros bens de valor histórico, artístico e cultural.

V - Proporcionar meios de acesso à cultura, educação e à ciência.

VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma de suas

formas.

VII - Preservar as florestas, a fauna e flora.

XI - Registrar,  acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e

exploração de recursos hídricos e minerais em seu território.

(...)

Art. 153 - Todo cidadão é um agente cultural e o poder público incentivará, por meio

de política de ação cultural democraticamente elaborada, as diferentes manifestações

culturais no Município.

Parágrafo único - O Município protegerá as manifestações das culturas populares e
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dos grupos étnicos participantes do processo civilizatório nacional e promoverá, em

todos os níveis das escolas municipais,  a educação sobre a história local e a dos

povos indígenas e de origem africana.

Art. 154 - Constituem patrimônio cultural do Município os bens de natureza material

e imaterial,  tomados individualmente ou em conjunto, que contenham referência à

identidade,  à  ação  e  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  do  povo

brumadinhense, entre os quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações tecnológicas, cientificas e artísticas;

IV -  as obras, objetos, documentos,  edificações e demais espaços destinados a

manifestações artísticas e culturais;

V - os sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, paleontológico, ecológico

e científico.

(...)

Art.  157  -  Todos  os  componentes  dos  ecossistemas  devem  ser  preservados,

mantidas as plenas condições de seus processos vitais, de forma a assegurar o meio

ambiente harmônico necessário à saudável qualidade de vida, direito essencial e bem

de  uso comum dos  cidadãos,  impondo-se  ao  poder  público  e  à  coletividade sua

defesa e manutenção.

§  1º  -  Para  assegurar  a  efetividade  desse  direito,  incumbe  ao  poder  público

municipal, entre outras atribuições:

(...)

IV  -  preservar  as  florestas,  a  fauna e  a  flora,  inclusive  controlando a  extração,

captura,  produção,  comercialização,  transporte  e  consumo  de  seus  espécimes  e

subprodutos,  vedadas  as  práticas  que  coloquem  em  risco  sua  função  ecológica,

provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade;

V  -  criar  parques,  reservas,  estações  ecológicas,  e  outras  unidades  de

conservação,  mantê-los  sob  especial  proteção  e  dotá-los  da  infraestrutura

indispensável às suas finalidades;

(...)
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Art. 160 - Cabe ao poder público:

(...)

XIV  -  considerar  como  áreas  a  serem  especialmente  protegidas,  observada  a

competência do Estado:

a) as nascentes e as faixas marginais das águas superficiais;

b)  as  áreas  que  abriguem  exemplares  raros,  ameaçados  de  extinção  ou

insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como aqueles que sirvam de

pouso, abrigo ou reprodução das espécies;

c) parques e praças do Município;

d) as áreas de mananciais.

Parágrafo único - Outras áreas de preservação permanentes e fonte alternativa de

alimentos integrantes do Vale do Paraopeba deverão ser definidas pelo Município em

lei complementar.

Não é demais lembrar ainda a Lei nº 993, de 1998, do Município de Brumadinho,

que  cria  a  unidade  de  conservação  ambiental  e  ecológica  na  Serra  da  Moeda,

vertente de Brumadinho:

“Art. 1º - Fica declarada Unidade de Conservação Ambiental e Ecológica a área na

Serra  da  Moeda,  vertente  de  Brumadinho,  para  proteção  de  duas  nascentes  do

Córrego do Pau Branco, três do Córrego Carrapato (Serrinha), seis do Córrego Grota

Grande (Mãe d’água), quatro do Córrego dos Maia (Palhano), duas do Córrego da

Macaca (Campinho), três do Córrego do Campinho (Beira Serra) e três do Córrego de

Samambaia (Nascente da Chácara).”

Por todo o exposto, justifica-se a instituição do Monumento Natural da Serrinha, nos

termos do art. 8º, IV e XII, do SNUC, e demais normas citadas.

-  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 1.631/2011

Altera dispositivos da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de  2006, que cria o Fundo

Estadual de Cultura - FEC - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 3º da Lei nº 15.975, de 12 de  janeiro de 2006, passa a
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vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - Poderão ser beneficiárias de operações com recursos do FEC pessoas

físicas estabelecidas no Estado, pessoas jurídicas de direito privado e entidades de

direito público, nos termos do regulamento, que promovam projetos que atendam aos

seguintes requisitos:”. 

Art.  2º -  O art.  4º da Lei  nº  15.975, de 12 de janeiro de 2006, passa a vigorar

acrescido do inciso VIII: 

“Art. 4º - (…) 

VIII - valores relativos à parcela de crédito tributário inscrito em dívida ativa, nos

termos do art. 14-A.”. 

Art. 3º - O art. 5º da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação: 

“Art. 5º - O FEC, de duração indeterminada, exercerá as seguintes funções, nos

termos dos incisos I e III do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006: 

I  -  programática,  consistente  na  liberação  de  recursos  não  reembolsáveis  para

entidade de direito público, pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado sem

fins  lucrativos,  conforme  normas  previstas  em  regulamento,  para  pagamento  de

despesas de consultoria ou reembolso de custos de empreendimentos, programas,

projetos ou ações de natureza artística ou cultural, aplicando-se, no que couber,  a

legislação em vigor sobre as licitações públicas; 

II - de financiamento, cujos recursos serão destinados à realização de investimentos

fixos  e  mistos,  inclusive  aquisição  de  equipamentos,  relativos  a  projetos  de

comprovada  viabilidade  técnica,  social,  cultural,  econômica  e  financeira  e  à

elaboração  de  projetos  que  visem  à  criação,  à  produção,  à  preservação  e  à

divulgação de bens e manifestações culturais no Estado.”. 

Art. 4º - A alínea “a” do inciso I do art. 6º da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 6º - (…) 

I - (…) 

a) enquadramento do beneficiário e do projeto apresentado nos termos dos editais

de que trata o § 1º do art. 3º;”. 
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Art. 5º - Acrescenta o art. 14-A à Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, com a

seguinte redação: 

“Art. 14-A - O contribuinte com crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31 de

outubro de 2007 poderá quitá-lo  com desconto de 25% (vinte e cinco por  cento),

desde que apoie financeiramente a cultura do Estado, nos termos deste artigo. 

§  1º  -  Para  obter  o  benefício  previsto  no  “caput”  deste  artigo,  o  contribuinte

apresentará requerimento à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - e, no prazo de

cinco dias do seu deferimento, deverá efetuar o recolhimento do valor obtido após o

desconto, nas seguintes condições: 

I -  75% (setenta e cinco por cento) serão recolhidos por meio de Documento de

Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação sobre o pagamento de tributos

estaduais; 

II  -  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  serão  recolhidos  pelo  contribuinte  ao  Fundo

Estadual de Cultura - FEC -conforme regulamento;

§ 2º - Os recolhimentos de que trata o § 1º poderão, a critério da SEF, ser efetuados

parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento. 

§ 3º - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1º importa a confissão do

débito tributário. 

§ 4º - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito em dívida ativa decorrente de

ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo.”. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º - Fica revogada a Lei nº 17. 615, de 4 de julho de 2008.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: No Brasil, as ações governamentais para o setor  cultural têm o seu

principal  instrumento de política no patrocínio cultural  por  meio de renúncia fiscal.

Esse  modelo  pressupõe  uma  parceria  entre  os  três  principais  atores  envolvidos:

Estado,  sociedade  (produtores  culturais  e  artistas)  e  mercado,  este  representado

pelas empresas patrocinadoras.

Atualmente,  a  política  oficial  transfere  parte  da  responsabilidade do fomento  da

produção  cultural  para  a  iniciativa  privada,  utilizando-se  da  lei  em  vigor  como
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financiadora parcial do “marketing” das empresas.

Cultura é o elemento de união de um povo que lhe confere dignidade e identidade.

É tão fundamental quanto a saúde e a educação; deve ser, portanto, encarada pelo

Estado como forma sustentável do desenvolvimento humano de nossa sociedade.

Por  essa  ótica,  entendemos  que  temos  que  alterar  o  quadro  atual,  criando

condições de inserção direta dos artistas do Estado nos benefícios de nossa lei de

fomento. Para tal, acreditamos que a melhor ferramenta seja a utilização exclusiva

dos  fundos  (reembolsável  ou  não)  como  forma  de  financiamento  dos

empreendimentos  artísticos  e  culturais  de  nosso  povo.  Desta  forma,  o  artista

empreendedor  não  dependerá  de  mais  uma  instância  de  aprovação,  ou  seja,  o

mercado. É importante salientar que o projeto já foi aprovado pelo Estado quando

este busca um empresário na iniciativa privada. Vale dizer que o empreendimento,

diante da perspectiva atual, demanda também a aprovação do mercado privado, o

que por vezes cria desvios no processo de difusão das artes e da cultura porque a

iniciativa privada financia somente empreendimentos culturais que tem convergência

com  os  seus  mercados  consumidores.  Essa  realidade,  em  longo  prazo,  é

preocupante, pois direciona a criação artística, para o mercado, o que fere o princípio

da criação artística, que tem que ser espontânea para que seja autêntica, pura, como

forma de expressão de um povo, e não como necessidade de mercado. 

Analisando o período de 2000 a 2008, verifica-se que os recursos aprovados pelo

Estado para a lei de incentivo através do sistema de captação são concentradores de

iniciativas culturais na área central,  devido ao fato de que é nessa região que se

encontra a maior pujança econômica do Estado. Há que se considerar também que

tal fato vicia a atividade cultural, pois ela se torna refém do mercado, uma vez que os

incentivadores vão privilegiar projetos culturais que tenham identidade com os seus

respectivos nichos mercadológicos, com especial atenção ao perfil do seu público-

alvo.

O Estado provoca, com o atual sistema de captação, um desperdício de recursos

para  a  cultura,  uma  vez  que  quase  metade  dos  recursos  previstos  para  serem

utilizados em empreendimentos culturais não são aproveitados, ou seja,  o Estado

“perdeu” 48,09 % dos recursos aprovados para a captação em projetos culturais que
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não  obtiveram  sucesso  em  captar  patrocinadores  para  seus  empreendimentos

culturais. Isso mascara a aplicação de recursos para a área da cultura, porque os

totais  previstos  em  orçamento  não  são  plenamente  ali  utilizados.  Com  isso,  o

desenvolvimento da atividade artística e cultural fica prejudicada, pois os projetos que

não são incentivados inibem o desenvolvimento da cadeia produtiva relacionada com

esse segmento econômico, sem falar no desenvolvimento e na oxigenação das artes

e da cultura propriamente dita. Nesse mesmo período, verificou-se que: 31,63% dos

projetos não conseguiram patrocinadores para captação de recursos; o volume de

recursos não utilizados, mas aprovados, chega a quase R$230.000.000,00;  existe

uma grande concentração de utilização dos recursos aprovados na região central do

Estado  (75,08%).  Tal  realidade  deriva  do  fato  de  que  a  maior  concentração  de

atividade econômica de Minas Gerais se encontra nessa região; as regiões do Alto

Paranaíba e Noroeste detêm os menores índices de utilização dos recursos efetivos

na  lei  de  incentivo  (menos  de  1% em  ambos  os  casos);  a  região  Centro-Oeste

apresenta uma leve tendência de aumento de utilização do instrumento de fomento

(cerca de  7% de aumento  a  cada ano,  em média);  o  menor  número de  projetos

apresentados pertence à região Noroeste de Minas (quatro no período avaliado); o

segmento  da  indústria  de  transformação  é  o  setor  responsável  pela  maioria  dos

patrocínios obtidos no período de 1998 a 2008, tanto no tocante à quantidade de

projetos incentivados (51,12%), quanto aos valores aproveitados (54,59%). 

Os números retratam que o atual sistema de financiamento de projetos culturais é

concentrador, tendencioso e inibe iniciativas que partem das regiões não centrais do

Estado. Tal sistema, portanto, não traduz uma política salutar de incentivo à cultura,

visto  que o  Estado  de  Minas  Gerais,  dada sua  complexidade social  e  amplitude

territorial,  necessita  de  ferramentas  que  possam  patrocinar  maior  capilaridade no

aproveitamento dos projetos e das iniciativas artísticas e culturais,  como forma de

valorização  e real  fomento  desse importante  segmento  de  atuação humana  e  de

cidadania em nosso Estado. Além disso, é oportuno dizer que eliminar o recurso da

renúncia fiscal  é traduzir  para a sociedade que o Estado não quer  transferir,  pelo

menos  de forma  viciada,  o  financiamento  da  cultura  e  da  arte  de  nosso  povo  à

iniciativa privada. 
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A partir de nossa proposta, exposta em projeto de lei, sugerimos uma mudança na

política  estadual  de  fomento  à  cultura,  dando  vigor  ao  formato  do  fundo  de

financiamento para as artes e para a cultura, bem como propondo a revogação da Lei

nº 17.615, de 4/7/2008, sugerindo opções adequadas ao perfil de nossos artistas nos

dias atuais e, mais ainda, preparando Minas Gerais para o futuro dentro deste campo

estratégico que é a arte e a cultura.

Diante do exposto, coloco a presente proposição à apreciação dos Nobres Pares,

contando com a 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 1.632/2011

Altera a Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007, que estabelece normas para os

estabelecimentos  comerciais  que oferecem  serviços  de  locação  de computadores

para o acesso à internet e a prática de jogos eletrônicos.

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 do

seguinte art. 2º-A:

“Art. 2º-A - Os estabelecimentos de que trata esta lei ficam obrigados a criar e a

manter atualizado cadastro dos clientes, contendo os seguintes dados:

I - o tipo e o número do documento de identidade apresentado:

II - o endereço e o telefone:

III -  o equipamento usado, bem como os horários do início e do término de sua

utilização;

IV - o Protocolo Internet - IP - do equipamento usado.

§ 1º - O cadastro de que trata o “caput” deste artigo será mantido por, no mínimo,

dois anos.

§  2º  -  Os  dados  serão armazenados  por  meio  eletrônico,  ficando  proibida  sua

divulgação, exceto mediante expressa autorização do cliente, pedido formal de seu

representante legal ou ordem judicial.”.

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.
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Ana Maria Resende

Justificação:  Nos  últimos anos,  temos acompanhado o crescimento enorme dos

estabelecimentos comerciais que disponibilizam o acesso público à internet. Esse fato

se  reveste  de  um  caráter  positivo,  por  facilitar  a  inclusão  digital  de  milhares  de

cidadãos  que  não  dispõem  de  acesso  próprio  a  esse  importante  meio  de

comunicação e informação dos dias atuais.

Mas, se por um lado esses estabelcimentos têm cumprido um importante papel na

democratização da inclusão digital, por outro têm sido usados com frequência para a

realização de atividades ilegais através da internet, por permitirem o acesso público

não identificado à rede mundial de computadores.

Sabe-se que os estabelecimentos em questão são normalmente frequentados por

crianças  e  adolescentes.  Ao  inibir  a  prática  de  delitos,  a  medida  em  questão

resguardará  a  segurança  dos  menores,  afastando  os  delinquentes  desses

estabelecimentos e, por conseguinte, de sua convivência.

Com a obrigatoriedade de identificação de cada terminal de computador através do

registro do Protocolo Internet - IP -, hoje é possível identificar o computador que tenha

sido utilizado para prática de atividade ilegal; mas o acesso público sem identificação

do usuário dificulta a identificação dos autores dos chamados “cibercrimes”.

Com o objetivo de contribuir para a investigação e controle desse tipo de crime é

que propomos a instituição de cadastro com nome, número da identidade e período

de utilização por cada usuário e a identificação do computador usado.

Importante destacar que a Constituição da República, em seu art. 144, determina

ser  a  segurança  pública  dever  do  Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos,

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do

patrimônio.

Conto, portanto, com os nobres colegas na aprovação deste projeto de lei.

-  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.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.633/2011

Susta os efeitos de dispositivos da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011,
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que dispõe sobre a organização básica e a estrutura da administração pública do

Poder Executivo do Estado, e da Lei Delegada nº 181, de 20 de janeiro de 2011, que

dispõe sobre a estrutura orgânica básica do Escritório de Prioridades Estratégicas. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam sustados os efeitos da alínea “d” do inciso I do art. 11 e do art. 13 da

Lei  Delegada nº  179,  de  1º  de  janeiro  de  2011,  que dispõe sobre  a organização

básica e a estrutura da administração pública do Poder Executivo do Estado.

Art. 2º - Ficam sustados os efeitos da Lei Delegada nº 181, de 20 de janeiro de

2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  básica  do  Escritório  de  Prioridades

Estratégicas. 

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

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2011.

Rogério Correia - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Antônio

Júlio - Carlin Moura - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Sávio

Souza Cruz - Ulysses Gomes.

Justificação: De acordo com o inciso XXX do art. 62 da Constituição do Estado,

compete privativamente à Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do Poder

Executivo  que  exorbitem  do  poder  regulamentar  ou  dos  limites  de  delegação

legislativa. Portanto, a resolução é a espécie normativa apropriada para tornar sem

efeito  lei  delegada  que  extrapole  a  delegação  legislativa  outorgada  ao  Poder

Executivo. Trata-se, no presente caso, do Escritório de Prioridades Estratégicas, cuja

criação exorbita a delegação concedida ao Governador por meio da Resolução nº

5.341/2010, na medida em que se afigura absolutamente desnecessária e onerosa

para os  cofres  públicos,  já  que a finalidade de sua existência é contribuir  para  a

definição e a execução das prioridades estratégicas do governo, assumindo papel

colaborador  junto  aos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  do  Poder

Executivo.  Ora,  fácil  concluir  que não se trata de órgão ou entidade essencial  ao

funcionamento da máquina administrativa, e suas atribuições são desenvolvidas por

órgãos  já  existentes,  sendo  absolutamente  desnecessária  e  descabida  sua

existência. Note-se que a mesma Lei Delegada nº 181 prevê prazo para extinção do

Escritório, 31 de março de 2015, o que reforça o seu caráter efêmero. Ao contrário do
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referido  escritório,  nenhum  órgão  ou  entidade,  como  secretaria  de  Estado  ou

fundação,  todos  alterados  pelas  leis  delegadas  editadas  pelo  atual  governo,  têm

prazo de validade, ou seja, se o Governador propôs modificações em suas estruturas,

subentende-se  que  elas  devem  permanecer  o  tempo  que  for  necessário  e

conveniente para o Estado.

A  criação  de  qualquer  órgão  público  deve  observar  os  princípios  da

impessoabilidade, moralidade, eficiência e razoabilidade, além, é claro, da legalidade,

o que em nenhum momento foi demonstrado com a criação do referido Escritório de

Prioridades Estratégicas, razão pela qual contamos com a aprovação deste projeto

pelos nobres pares desta Casa Legislativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº 623/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Presidente da Câmara dos Deputados pela retomada

da tramitação da Proposta de Emenda Constituição nº 438/2001 e sejam solicitadas

providências para agilizar a sua aprovação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 624/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  1º-Ten.  BM  Richelmy  Murta  Pinto,  Comandante  do  3º

Pelotão  de  Bombeiros  Militar,  de  São Lourenço,  pelos  sete  anos  de inauguração

desse Pelotão. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 625/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas a avaliar a possibilidade de

isenção do ICMS para a importação de aparelhos médicos que não tenham similares

produzidos no Brasil. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 626/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Cláudio Costa, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais,  pelos 10  anos do Programa Novos  Rumos. (-  À  Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 627/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com o  Sr.  José Elcio  Santos Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,
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pelos 65 anos de criação dessa autarquia. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 628/2011, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Gabriel Ávila Casalecchi, mestrando em Ciência Política da

UFMG,  pelo  recebimento  do Prêmio  Marcus Figueiredo -  Jovem Pesquisador  em

Opinião  Pública,  concedido  pela  World  Association  for  Public  Opinion  Research

durante  o  IV  Congresso Latino-Americano de Opinião  Pública.  (-  À  Comissão de

Educação.)

Nº 629/2011, dos Deputados Rogério Correia, Antônio Júlio, Paulo Guedes e Sávio

Souza Cruz, em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de

informações sobre os gastos do governo em publicidade de órgãos da administração

direta  e  entidades  da  administração  indireta,  tais  como  Loteria  Mineira,  Cemig,

Copasa, Gasmig e Codemig, bem como a Rádio Arco-Íris Ltda., de propriedade do

Senador Aécio Neves e da Sra. Andréa Neves.

Nº 630/2011, dos Deputados Rogério Correia e Antônio Júlio, em que solicitam seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre os gastos do

governo  em  publicidade  da  administração  direta  e  indireta,  incluindo  empresas

públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas do Estado

em que figurem como beneficiárias e credoras a Editora Gazeta de São João del-Rei

Ltda. e a Rádio São João del-Rei S. A., ambas de propriedade da Sra. Andréa Neves

da Cunha. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  631/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Cemig  pedido  de  providências  para  a  melhoria  do  serviço  de

distribuição  de  energia  elétrica  em  Caxambu.  (-  À  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor.)

Nº 632/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

à Subsecretaria  de Administração Prisional  pedido de  providências  com relação a

denúncia referente a ação realizada na Penitenciária Nelson Hungria, encaminhando-

se também cópia das notas taquigráficas da reunião extraordinária dessa Comissão

em 2/5/2011.

Nº 633/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

aos Srs. João Otacílio da Silva Neto, Delegado Regional de Ponte Nova, e Isaías
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Rosa,  Delegado  de  Polícia  nesse Município,  pedido  de  providências  para  que se

agilize a apuração da denúncia contida em documentação a ser anexada ao pedido.

Nº 634/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Diretor do Foro e ao Juiz Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora

pedido de providências para que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis

em relação ao Sr. Márcio Afonso, em razão da denúncia contida em documentação a

ser anexada ao pedido. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  635/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que a Copasa

Serviços de Saneamento do Norte e Nordeste de  Minas Gerais S.A.  -  Copanor  -

preste serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário às comunidades

com  população de até  200 habitantes  localizadas  em  sua área de atuação.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Nº  636/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para a realização

de concurso público para o provimento de cargos de nível superior na Secretaria de

Desenvolvimento Social. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  637/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  Extraordinária  de  Regularização  Fundiária  pedido  de

providências  para  que,  a  cada 120 dias,  seja enviado a  essa Comissão relatório

relativo às ações do Programa de Crédito Fundiário. 

Do  Deputado  Tadeuzinho  Leite  em  que  solicita  a  mudança  de  seu  nome

parlamentar para Tadeu Martins Leite. 

Do  Deputado  Bosco  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Presidente  da

Assembleia  Legislativa  pedido  de  providências  para  a  realização  de  estudos  que

culminem em proposta de modificação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em pontos

que menciona. Solicita, ainda, que conclame as demais Assembleias Legislativas a

apresentarem  ao  Congresso  Nacional  e  à  Presidência  da  República  o  resultado

desses estudos, pleiteando sua aprovação no Congresso Nacional. (- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Comunicações
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- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, apresentei uma questão de ordem, e

V.  Exa.  há  de  compreender  que  realmente  a  situação  é  grave.  V.  Exa.  e  nós

acompanhamos,  nesta  Assembleia,  o  movimento  grevista  dos  trabalhadores  da

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig. Com essa greve, estão

paralisados  o  Hospital  João  XXIII,  o  Centro  Geral  de  Pediatria,  o  Hospital  Júlia

Kubitscheck  e  diversos  outros.  Contamos  aqui  com  a  boa  vontade  da  base  do

governo  para  intermediar  essa  situação.  Os  Deputados  Rômulo  Viegas,  Duarte

Bechir, João Leite e Carlos Mosconi estão muito solícitos para resolverem o problema

e abrirem um processo de negociação. Informo que realizamos duas visitas: uma, na

sexta-feira, ao Centro Geral de Pediatria; e outra, hoje, ao Hospital Júlia Kubitscheck.

Para o caso do Centro Geral de Pediatria, eu e o Deputado Antônio Júlio estamos

apresentando um requerimento, solicitando que a Comissão de Saúde faça uma visita

ao hospital,  que não tem condições de ser  um centro geral  de pediatria  no nível

necessário ao Estado de Minas Gerais. Recebe crianças que vêm de todo o Estado e

ficam em uma situação muito incômoda.  O hospital  não tem condições físicas de

funcionamento,  apesar  da  boa vontade  da direção e dos  servidores.  O local  não

atende à necessidade do Centro Geral de Pediatria,  e o governo precisa resolver

esse problema.  A situação do Hospital  Júlia Kubitscheck é um pouco diferente. O

quadro do hospital é excelente, com uma boa estrutura - já a conhecia -, mas foram

fechados  dois  hospitais  de  ortopedia.  Essa  situação  nos  preocupa.  O  Júlia

Kubitscheck acolhia as pessoas com problemas ortopédicos. Elas passavam por uma

triagem e eram encaminhadas aos hospitais para a realização de cirurgias. Com o

fechamento dos hospitais, os pacientes não têm para onde ir. Então, aquele espaço

virou um verdadeiro depósito de pessoas - como disse o Diretor do Hospital - para as

quais  nada  se  pode  fazer.  Elas  não  têm  onde  tomar  banho.  São  levadas  a  se

locomover em cadeiras de rodas por grandes distâncias para tomar um banho. Não

há perspectiva.  Há uma senhora de  81 anos,  na  cadeira de  rodas,  com a  perna

quebrada, sem ter para onde se locomover. Isso ocorre em função do fechamento

dos hospitais de ortopedia e do quadro da greve dos servidores. Não que a greve
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tenha causado isso, mas, como haverá demissão de 4 mil servidores, hoje não há

perspectiva de colocar no lugar desses servidores pessoal treinado e habilitado em

quantidade  suficiente.  Muitos  já  têm  deixado  o  hospital,  uma  vez  que  seriam

demitidos,  pois  não  houve  solução.  O  fato  é  grave.  Os  Deputados  da  base  do

governo - quero fazer justiça - têm sido solícitos conosco, embora o governo tenha

protelado a solução do problema e não tenha feito nenhuma previsão. O Deputado

Rômulo Viegas está dizendo que a base do governo vai ao Danilo às 16 horas, na

busca de uma solução. Agradeço, não em meu nome ou do Bloco - pois estou vendo

isso  até  por  ter  ligação  com  o  Sindicato  -,  mas  em  nome  dos  pacientes  e  dos

servidores. Hoje, no Júlia Kubitschek, também aconteceu algo que gostaríamos de

relatar: a imprensa - o jornal “O Tempo” e a TV Record - esteve conosco na visita que

fizemos, mas recebeu ordem para não entrar no hospital. Indagado sobre quem deu a

ordem para que a imprensa não entrasse no hospital e acompanhasse os Deputados,

o Diretor nos informou que havia sido a Secretaria de Comunicação. Assim, temos

razão quando reclamamos do problema da censura e denunciamos uma blindagem

no governo. É impressionante: o problema existe e as pessoas estão lá. Não sou da

área da saúde e talvez me assuste mais do que deveria, mas vi lá senhoras de 70 ou

80  anos  com  braços  e  pernas  quebradas,  sem  qualquer  atendimento  e  sem

perspectiva de se submeter a cirurgias. E o governo acha que vai resolver o problema

escondendo o fato da opinião pública! Isso pode ser bom para pontuar o governo e

deixá-lo bem colocado no Ibope e na qualificação de pesquisas, mas não resolve o

problema dessas pessoas.  Então estou solicitando,  encarecidamente,  ao governo,

que vendo que há um problema, procure resolvê-lo. O mesmo se aplica à BR-381.

Não  adianta  lembrarem  aqui  essa  rodovia,  porque  sabemos  que  a  BR-381  é

realmente um problema. Então, o problema tem de ser resolvido, não escondido. Ou

seja, não adianta mudarem o assunto agora para a BR-381. Tudo bem: vamos falar

da BR-381, mas me ajudem a resolver o problema da saúde, que é grave naquele

hospital.  Para dizer  o que vi  lá  em duas palavras,  Presidente:  censura e fraturas

explícitas.

Registro de Presença

O  Sr.  Presidente  -  É  com  alegria  que  a  Presidência  registra  a  presença,  nas
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galerias, de alunos da Escola Estadual José Athaíde de Almeida, de Igaratinga. Muito

obrigado pela presença; sejam bem-vindos a esta Casa.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Deputado Paulo Guedes, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, boa tarde. Hoje, no

final da manhã e no início da tarde, eu e Rogério Correia visitamos o Hospital Júlia

Kubitschek, no Barreiro. Dessa visita, quero trazer o testemunho de dois fatos que, no

meu entendimento,  a  Assembleia  Legislativa  não pode desconhecer  e  diante  dos

quais  não pode se  omitir,  como não pode fazer  diante  de  questões  relevantes e

importantes.

Inicialmente, quero dizer que a nossa Comissão de Saúde, já completa, há mais de

um mês visitou o Hospital São Bento, especializado em tratamento ortopédico, em

questões  ósseas.  À  época,  vimos  que,  por  falta  de  agilidade  e  por  entraves

burocráticos  que  já  se  arrastavam  há  muito  tempo,  o  funcionamento  do  hospital

acabou não sendo viável.

Isso poderia ter sido resolvido tranquilamente se a Vigilância Sanitária fosse mais

ágil e se houvesse boa vontade dos governos, considerando aqui o governo de Belo

Horizonte, o governo do Estado.

O Hospital Júlia Kubitschek é um hospital extremamente importante para resolver

questões de natureza óssea. Hoje estivemos lá e encontramos mais de duas dezenas

de pacientes com problemas ósseos importantes - fraturas -, carecendo de cirurgias

que,  normalmente,  são  emergenciais.  Deputado  Carlin  Moura,  algumas  pessoas

estavam lá numa situação muito precária havia mais de 20 dias, e outras havia mais

de meses.

Deputado Neider  Moreira, o Hospital  Júlia  Kubitschek tem um papel  importante,

pois  oferece  o  atendimento  de  urgência  e  cuida,  como  unidade  de  pronto

atendimento, das questões emergenciais em função de acidentes, preparando esses

pacientes  ou  dando-lhes  os  primeiros  socorros  para  que,  em  seguida,  sejam

encaminhados por meio da central de leitos aos hospitais especializados em cirurgias

ósseas. Em função do atraso, da falta de planejamento adequado e de adequação da
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rede  de  atendimento,  tanto  o  Hospital  São  Bento  quanto  o  SOS,  dois  hospitais

importantes na realização de cirurgias ósseas, estão fechados. Ou seja, as pessoas

são  atendidas,  recebem  os  primeiros  socorros,  mas  ficam  lá  aguardando,  o  que

causa sofrimento aos usuários do sistema. Imaginem só uma pessoa com uma fratura

de  clavícula  ou  com  fratura  óssea  em  qualquer  lugar  do  punho,  do  braço,  do

antebraço,  da  coxa  ter  de  ficar  esperando  dias,  semanas  e  até  meses  para  ser

atendida.  Isso  causa  dor,  sofrimento,  alteração  e  comprometimento  do  processo

cirúrgico em si. Afinal, à medida que o tempo passa, o processo cirúrgico de correção

fica mais complicado, mais sofrido, tornando-se mais difícil a recuperação. Às vezes é

preciso quebrar o local da fratura para fazer a reparação adequada.

É a isso que estamos assistindo no sistema de atendimento público, mas temos de

entender que a Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu a saúde como direito

fundamental da pessoa humana e estatuiu que o Estado tem o dever de resguardar

esse direito e de prover as condições necessárias para seu exercício. No entanto, a

situação é dramática.

Deputado Doutor Wilson Batista, imagine só: uma pessoa normal e em plena saúde

ter de dormir numa cama estreita de 60, 70 ou 80 cm de largura já é muito ruim, mas

uma pessoa com fratura, doente e em atendimento ter de ficar na maca durante 20

dias é pior ainda. A maca é um equipamento do hospital feito para um atendimento

imediato, não é um leito. É isso que está acontecendo em nosso sistema de saúde,

seja por falta de infraestrutura, de recursos, de um planejamento, seja por falta de se

garantir uma rede adequada.

Portanto, ao trazer esse problema a vocês, não quero dizer que o Hospital Júlia

Kubitschek é o grande responsável. Ele atende os pacientes, mas, do jeito como está

a situação, ele fica sobrecarregado. O hospital até poderia estar atendendo melhor e

ter resultados mais satisfatórios, mas, diante dessa condição em que ele se encontra,

é impossível. Não é possível imaginarmos essa situação no Estado de Minas Gerais.

Estou aqui para cobrar, por entender que posso fazer isso em nome de todos os

Deputados desta Assembleia. Que o governo de Minas Gerais compartilhe as suas

ações, sabendo que a ação governamental na área de saúde é compartilhada. Se for

preciso, acione-se o governo do Estado.  Digo governo do Estado porque ele é o
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gestor, é quem comanda as ações de saúde, formula e estrutura a rede de atenção à

saúde.  Então,  se  houver  qualquer  obstáculo  em  relação  aos  outros  entes  da

República, que o Estado exponha, por meio da Secretaria de Saúde, quais são os

obstáculos, para atuarmos juntos.

Mas o que está demonstrando é que a Secretaria de Saúde torna-se incompetente

para cuidar dos cidadãos. Muitos deles têm fraturas graves e estão esperando por

uma cirurgia há muito tempo. É preciso cuidar deles na condição de portadores de

direito, portadores de dignidade, não apenas como pacientes, mas como cidadãos. É

possível e necessário acelerarmos o atendimento.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Parabenizo o Deputado Adelmo. Juntos

devemos  promover  uma  ação  para  que  essa  situação  melhore.  Acredito  que  o

governo de Minas estará sensível a essa situação. V. Exa., como médico e Deputado

desta Casa por  várias legislaturas, sabe muito bem da importância de se dar um

tratamento  adequado,  uma  atenção  ao  nosso  povo.  Realmente  podem  contar

conosco; levaremos as reivindicações por meio do pronunciamento que V. Exa. faz.

Muito obrigado pelo aparte.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão*  -  Muito  obrigado.  Entendo  também  que

somente juntos poderemos pressionar o governo, no melhor sentido possível, para

que ele seja mais ágil. Essa situação não é compreensível, não é aceitável. Vocês

precisam ir lá fazer uma visita. Deputado Rômulo Viegas, há pessoas lá com 80, 71

anos de idade, com fratura no joelho, na perna, no braço, esperando. Mas esperando

o quê? Não é possível  que um hospital ortopédico da dimensão do Hospital  São

Bento feche suas portas em razão da lerdeza burocrática, por falta de entendimento

dos órgãos gestores. Isso não é aceitável!

Trago outra situação que causa grande preocupação e que precisa ser também

uma preocupação de todos nós. Devemos encontrar a melhor solução possível. Não

tenho  dúvida  de  que  o  Ministério  Público,  ao  tomar  medidas  para  pressionar  o

governo a fazer concurso público, está cumprindo seu papel, porque a Constituição

brasileira determina que o ingresso no serviço público deve ser feito por meio de

concurso público.

Há milhares de servidores, inclusive na área da saúde, contratados por meio de
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contratos precários. Isso não é culpa nem responsabilidade deles. Este Estado lerdo,

pouco comprometido com a nossa Constituição e com as leis, é que permitiu isso, por

meio de sucessivos governos. Estou aqui, há 20 anos, assistindo cada governo que

entra dar continuação a esse processo de contratos precários. Temos milhares de

trabalhadores contratados de maneira precária,  alguns deles há mais de 15 anos.

Alguns  são  absolutamente  competentes  hoje,  em  função  do  tempo  que

permaneceram nas funções e dos investimentos feitos pelo Estado para capacitá-los.

E eles  estão  lá,  recebendo salários  pequenos,  que não estimulam o  ingresso no

cargo pelo  concurso público.  Esses salários não serão suficientes para garantir  a

substituição dos  que lá  estão  por  servidores  concursados,  porque estes  não irão

ocupar, em número suficiente, as vagas, em função das restrições salariais absurdas

que existem neste Estado.

Deputado  Rogério  Correia,  daqui  a  pouco  irei  conceder-lhe  um  aparte.  Todos

sabemos que os servidores do Estado, médicos, enfermeiros e assistentes, são muito

mal pagos. O concurso público não resolverá o problema. As pessoas convocadas

por meio do concurso público substituirão os temporários, que são experimentados há

15, 20 anos na mesma função, por alguns meses e depois sairão. Isso agravará o

sistema  de  atendimento  à  saúde.  Precisamos  ter  cuidado  nesse  processo  de

substituição. É preciso substituir,  sim, aqueles que estão com contratos precários,

porém é preciso também dar a eles todos os direitos trabalhistas próprios de todo

trabalhador  em  quaisquer  circunstâncias,  seja  na  iniciativa  privada,  seja  no  setor

público. Disso não abriremos mão. Além dessas condições, é preciso também permitir

a substituição de tal modo que não comprometa mais o sistema de saúde. Essa é a

nossa preocupação, e quero trazer isso aqui hoje, porque não podemos ficar inertes,

isentos, distantes dessa situação, que, se é grave hoje com os servidores que estão

lá, pode agravar-se ainda mais. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Adelmo, antes de V. Exa.

ocupar a tribuna, eu havia suscitado uma questão de ordem para relatar rapidamente

o fato que vimos hoje, mas V. Exa. pôde esmiuçá-lo, com maiores detalhes. Saímos

do local bastante chocados com a situação. Relatava aos Deputados que ver uma

senhora de 81 anos em uma cadeira de rodas, esperando há 22 dias uma cirurgia



747
____________________________________________________________________________

que não se sabe quando acontecerá, dentro de um hospital onde a enfermaria não

oferece condições sequer para um banho, é de chocar qualquer cristão. E depois ver

a  atitude  do  governo,  que,  ao  invés  de  buscar  solução,  impediu  a  entrada  da

imprensa para dar a notícia ao povo mineiro, chocou-me ainda mais. A Secretaria de

Comunicação não pode resolver o problema escondendo-o. Isso tem de terminar no

governo. O governo não pode, em nome de um projeto para 2014, que nem sabemos

se  acontecerá,  continuar  fazendo  vistas  grossas  a  um  quadro  caótico  na  saúde

pública  em  Minas  que  tende  a  se  agravar  com  a  situação  dos  trabalhadores  da

Fhemig, que estão em greve. Têm havido discussões com as direções dos hospitais

para que não haja radicalização quanto ao funcionamento,  devido ao quadro dos

pacientes,  mas  os  funcionários  estão em processo de demissão,  e  quem vai  ser

demitido  sem  ganhar  nada,  após  mais  de  20  anos  de  trabalho,  desespera-se  e

começa a faltar ao trabalho. 

Agradeço a V. Exa. por ter representando a Comissão de Saúde nessa visita, e

espero que a Comissão possa alertar o governo sobre esse quadro da saúde pública

em Minas Gerais. Obrigado.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão*  -  Obrigado.  Não  é  aceitável  a  atitude  do

governo, e não temos de censurar ou criticar qualquer atitude da direção do hospital,

porque fomos informados que a censura partiu do órgão de comunicação do Estado.

É  preciso  revelar  quais  são  os  problemas,  desafios  e  dificuldades  a  serem

enfrentados  para  que  possamos,  juntos,  encontrar  a  solução.  Estamos  sempre

cobrando do Congresso Nacional a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29,

a fim de não mais haver desculpas para o governo deixar de aplicar o que manda a

Constituição. É um absurdo. É preciso que se regulamente a emenda para o governo

federal destinar mais recursos para a saúde, pois a lei proposta altera o referencial do

governo federal para colocar mais recursos nesse setor. Precisamos reunir todos os

recursos  originários  dos  Municípios,  Estados  e  União  para  que  essa  situação

vexatória  e  degradante  não  continue.  Imaginem  a  situação dessa senhora  de  81

anos, e de uma outra, com 70 anos, que tem uma fratura de braço e caiu da maca,

correndo o risco de agravar sua situação.  Ter de dormir  em uma maca estreita é

inconcebível para uma pessoa normal e muito mais para uma pessoa doente.
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Portanto fazemos esse alerta. Vou levar o assunto para a Comissão de Saúde; o

Deputado  Carlos  Mosconi  tem  sido  muito  sensível  a  essas  questões.  Tivemos

oportunidade  de  discutir  a  respeito  dos  direitos  dos  trabalhadores,  e  temos  o

entendimento  comum  de  que  esses  direitos  precisam  ser  assegurados.  Vamos

continuar fazendo a discussão nesta Casa para que possamos ter a melhor e mais

ampla informação sobre o sistema de saúde. O que estiver indo bem, vamos aplaudir;

mas, onde haja defeitos e dificuldades, vamos corrigi-los. Se a nossa visita tivesse

tido o resultado desejado - que o Hospital São Bento atendesse completamente a

população na área de cirurgia ortopédica -, teríamos uma situação muito mais amena

que a vivenciada no Hospital Júlia Kubitschek.

O  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  (em  aparte)*  -  Gostaria  de  ressaltar  a

preocupação do Deputado Adelmo Carneiro Leão e salientar que os hospitais,  em

geral, estão fechando pelo Brasil afora. Isso não acontece apenas em Minas Gerais,

mas em todo o Brasil. Sabemos que, apesar de o Brasil estar entre os 10 países com

o maior PIB do mundo, é um dos países que menos investe em saúde. A média de

investimento por brasileiro é de US$300,00 por ano, ou seja, R$500,00 por ano. Isso

jamais dará para cuidarmos da nossa saúde.

Sabemos que essa situação se agrava ainda mais porque o foco da preocupação

com  a  saúde  não  é  o  tratamento  do  cidadão  como  um  todo.  Vemos  inúmeros

programas  de  saúde  com  foco  em  doenças  infecciosas.  No  Brasil  não  há  um

programa de saúde dirigido  a  doenças crônicas,  como as doenças  dos  idosos,  o

câncer  e  várias  outras,  que atrapalham e levam inúmeras pessoas à morte.  Isso

acontece porque não há planejamento para a saúde. Tem de haver planejamento que

contemple todos e não somente programas de saúde que visem combater doenças

infecciosas. Obrigado.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão*  -  Obrigado,  Presidente.  Obrigado,  Srs.

Deputados.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado  Rogério  Correia*  -  Deputado Paulo  Guedes,  Vice-Presidente  desta

Casa, hoje presidindo esta reunião, gostaria de cumprimentá-lo e dizer que fico feliz
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de ver V. Exa. conduzir os nossos trabalhos de hoje. Quero também cumprimentar os

Deputados e as Deputadas presentes, a nossa imprensa, os nossos jornalistas, que

estão sempre presentes em nossas reuniões, embora nem sempre o resultado possa

ser completamente repassado aos meios de comunicação. Entretanto, é um prazer

ter  a  nossa  aguerrida  imprensa  conosco.  Quero  ainda  cumprimentar  os

telespectadores da TV Assembleia.

Sr. Presidente, procurei fazer um levantamento, motivo por que ocupo esta tribuna

hoje.  Quero  debater  sobre  um  tema  que  às  vezes  é  tratado  aqui  não  com  a

profundidade que merece, e, muitas vezes, para esconder problemas que nós, do

Bloco Minas sem Censura,  apontamos.  São problemas  referentes  ao  governo do

Estado. Aliás, depois listarei alguns. Para não dar resposta, procuram esconder os

problemas. Quando não é com censura explícita, como o caso de hoje, e tem sido na

grande maioria dos organismos de Minas Gerais, às vezes isso é feito tergiversando,

mudando de assunto.

Alguns  Deputados  do  bloco  do  governo  Anastasia,  ou  melhor,  do  bloco  Aécio

Neves...  O  Governador  Anastasia  está  sem  prestígio  nesta  Casa,  não  consegue

aprovar nem indicações feitas por ele, como veremos daqui a pouco. Isso me parece

um desprestígio muito grande. O ex-Governador Aécio Neves é até chamado pela

sua base de o mais querido. Isso significa que o Governador Anastasia é o menos

querido. Então a base do ex-Governador e Senador Aécio Neves, por um projeto, que

não sei se existirá em 2014, prefere desviar o assunto dos problemas apontados,

dizendo que não há investimento do governo federal. 

Procurei  saber  se  existe  ou  não  investimento,  se  isso  é  fato  ou  se  é  só  para

acobertar problemas que levantamos. Creio que a segunda hipótese, a de que não

haja  investimento,  não  é  verdadeira.  Dizendo  de  outra  maneira,  é  claro  que  o

investimento é sempre aquém das necessidades. Se fizerem um levantamento dos

recursos  necessários  para  resolver  os  problemas  acumulados  pelo  País  ou  pelo

Estado por séculos e séculos, perceberemos que a demanda é sempre maior do que

a oferta. Mas se for feito um quadro comparativo do que tem sido investido e do que

se investia antes, os números serão absolutamente gritantes. Por exemplo, o total de

investimentos  feito  pelo  governo  do  Presidente  Lula  de  2003  a  2010 foi  de  52,1
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bilhões de reais. Após 2010, já é de 8,7 bilhões o anunciado, de forma concreta. Isso

totaliza 60,8 bilhões para Minas Gerais com o governo Lula e agora com o governo

Dilma.

Apresentarei  depois  para  o  bloco  do  governo,  até  para  que  eles  não  fiquem

repetindo coisas que não têm condições de mostrar, para onde foi cada um desses

centavos. São obras do PAC nos Municípios; alguns foram requeridos pelo próprio

governo  do  Estado.  Basta  entrar  no  “site”  do  governo  para  ver  o  investimento,

Município por Município, nas obras do PAC - saneamento básico, obras de todo tipo,

rodovias.  São  60,8  bilhões,  que  é  um  número  muito  maior  do  que  o  governo

Fernando Henrique, por exemplo, investiu em Minas Gerais nos seus oito anos. Aliás,

o investimento que era feito era negativo. O ex-Governador Itamar Franco fez uma

moratória em Minas na época, e o governo do Fernando Henrique já confiscava direto

no caixa. O dinheiro não chegava a esquentar os cofres de Minas, o governo federal

já sacava de lá, onde o dinheiro ficava para ir para o FMI. Esse é o valor. Se vocês

tiverem o cuidado de observar, há 30 páginas. Não trouxe, porque seria desperdício

de recurso imprimir tudo isso. Podem olhar nas páginas da internet que vocês verão

os investimentos do PAC, obra por obra, do governo federal em Minas Gerais. São

muitas. Trarei umas quatro ou cinco, todos os dias, para ler aqui e demonstrar. Com

isso os Deputados ficarão mais calmos e poderemos discutir os problemas de Minas

Gerais depois.

Mas isso não significa que o governo federal não precisa investir mais em Minas e

resolver  os  problemas.  Ele  precisa,  sim.  A BR-381 é  um problema,  por  exemplo,

sobre o qual falarei daqui a pouco. Só para se ter ideia, o repasse da União cresceu

165% desde 2003. É também um dado oficial de repasse do governo. Nesse caso,

refiro-me a repasse da União para Estados, de maneira geral, Municípios e Distrito

Federal, porque não foi um problema que ocorreu apenas com Minas. Como há um

tratamento  republicano,  o  governo  liberou  recursos  em  maior  quantidade  para

Estados e Municípios do que fazia o governo do PSDB por meio do ex-Presidente

Fernando Henrique Cardoso. Esse repasse cresceu 165%, o que é muito superior ao

procedimento inflacionário de 2003 a 2010. O aumento foi de 40,4 bilhões em 2003

para 107,2 bilhões em 2010. Aqui está esmiuçado em que e em quais setores esse
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aumento se deu de maneira mais circunstancial. Houve um aporte de 154% no Fundo

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb - e 125% a mais de

transferências voluntárias.

Podemos  então  fazer  um  apanhado  do  crescimento  real  do  que  foi  feito,  se

comparado. Precisamos fazer um estudo. Trago dados preliminares, embora haja um

estudo bastante completo em relação a isso.

Isso não significa, repito, que não tenhamos problemas; o governo federal precisa

investir mais. Estivemos, com o Bloco Minas sem Censura, em Brasília recentemente.

Na visita que fizemos ao Ministério dos Transportes cobramos investimentos para que

Minas Gerais fosse agraciada com aporte de recursos na BR-381, no Anel Rodoviário

e na BR-040, que são gargalos que precisam de investimento. Para esses três locais

visivelmente Minas Gerais precisa de solução. 

O governo federal tem a sua responsabilidade nisso, e cobraremos da Presidente

Dilma. Esse é um compromisso dela, que será cumprido. Alguns já se iniciaram. 

No que se refere à BR-040, tive oportunidade de ir a Conselheiro Lafaiete, onde foi

realizada audiência pública que expôs as datas e os cronogramas para se iniciar a

duplicação dessa rodovia até a cidade de Ressaquinha. Queremos a sua ampliação

até Barbacena e faremos essa cobrança junto a todos os Deputados. No caso da BR-

381, idem. Considerando os problemas, o DNIT deverá dar soluções. Fizeram uma

passarela  de  emergência  e  farão  outra  ponte  metálica  de  emergência  cuja  obra

começa  agora.  Enfim,  o  DNIT  tem  de  resolver  o  problema  e  abrir  o  processo

licitatório. Apenas essas intermediações evidentemente não permitem que o caso se

dê por encerrado. O DNIT tem de apresentar, e está apresentando, um cronograma.

Cobramos a sua apresentação. Para os primeiros lotes, o sete e o oito - que são os

principais -, o custo ficará em torno de R$1.000.000.000,00. A conclusão das obras,

segundo o DNIT, será em três anos. O lançamento do edital dos lotes mencionados

sai até o dia 20 de maio, e as obras devem começar em setembro. Esses são dados

do DNIT. Que eles fiquem aqui para que todos possamos cobrar: edital a ser lançado

até 20 de maio, relativo aos lotes, e obras que devem começar em setembro. Além, é

claro, da passarela que está sendo colocada e da tal ponte metálica, que, conforme vi

pela televisão, ficaria pronta em 60 dias. Vejam bem, são problemas que obrigam os
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responsáveis a apontar soluções e a firmar compromissos. 

Queria, antes de conceder aparte ao Deputado João Leite, solicitar que o governo

do Estado fizesse o mesmo em relação a diversos problemas levantados por nós. Ao

primeiro  deles,  não  vou  me  ater  mais,  porque  o  Deputado  Adelmo  já  disse

claramente: os hospitais se encontram em situação de caos, e há a greve da Fhemig.

É preciso uma solução urgente. Não vimos, até agora, nada de concreto do governo

em relação a isso. 

Segundo problema: o piso nacional dos professores, que estão ameaçando entrar

em greve. Estiveram aqui 2.500 professores. Há reclamações no Estado inteiro. Eles

perguntam  quando  o  piso  salarial  será  implementado.  Não  vi  cronograma  nem

resposta do governo. Não venham me dizer que o problema da BR-381 atrapalha a

resolução do problema do piso do magistério. 

Um outro problema é o da Cemig. Estive ontem em um ato público e soube que

morre um operário por mês da Cemig, porque essa empresa está terceirizando todo o

serviço.  Ela não nos dá um cronograma real  de quando terminarão esses graves

casos de acidente com morte. Temos até mesmo uma audiência publica marcada

para  discutirmos  o  assunto.  Não  vale  dizer  que  o  problema  foi  da  serpentina.

Torturaram a serpentina para que ela confessasse um crime que não cometeu. Na

verdade, a rede elétrica da Cemig está um caos, e a Cemig não resolve o problema.

Ela culpa a serpentina, mas não resolve o problema.

Agora citamos o problema dos acidentes nas nossas estradas. Ontem o Deputado

Federal Hugo Leal, do Rio, esteve aqui e nos disse que, com a implementação da Lei

Seca nesse Estado, diminuiu-se em 24% o problema de morte em estradas do Rio.

Tudo foi possível graças a um vigoroso procedimento em relação à Lei Seca. Aqui,

estamos cobrando providências do governo. Para blindar o Senador Aécio Neves, a

Comissão de Transporte não quis  aprovar  um requerimento sobre Lei  Seca,  para

blindar um Senador que teve um problema com a Lei Seca no Rio. Queremos discutir

seriamente  essa  lei  aqui,  porque  isso  também  causa  morte  e  acidente.  Os

sabatinados que estão na pauta, que não se consegue votar, já estão trabalhando.

Seus nomes ainda não foram aprovados pela Assembleia Legislativa. Há um evidente

descaso  do  governo  com  a  Assembleia  Legislativa.  Passa-se  por  cima  da
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Constituição e não há respostas. Tudo isso é questão que já levantei aqui, além de

outras,  como a  da  Rádio  Arco-Íris,  sobre  a  qual  queremos  informações,  pois  ela

recebeu dinheiro  público,  e  a  Sra.  Andrea Neves não disse  se  essa atitude está

correta ou não. Para nada disso se obteve resposta.

São temas do governo, do qual esperava resposta, que levanto rapidamente aqui,

bem porque o Deputado Pestana, Presidente do PSDB, outro dia, em tom mais de

ameaça que de solução,  disse que nada ficará sem respostas.  Estou com vários

requerimentos sem respostas e gostaria que as respostas não viessem dizendo que a

BR-381 não está  pronta.  Quero  resposta  do  governo do Estado  sobre  fatos  que

acontecem, que são de sua responsabilidade.  Quanto a isso,  não há como fugir.

Gostaria  que o governo do Estado não fizesse o papel  que fez hoje, proibindo a

entrada  da  imprensa  no  Hospital  Júlia  Kubitschek,  por  meio  da  Secretaria  de

Comunicação. Gostaria também que ele não escondesse os problemas como vem

fazendo, mas, sim, que fizesse o papel de colocar o dedo na ferida. Esse é o papel de

um bom governo.

Reconhecer que há problemas e pedir para resolvê-los. Penso que é assim que o

governo deveria funcionar.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Rogério Correia. Venho

com  os  números  também.  O  governo  federal  arrecadou,  só  em  fevereiro,

R$64.000.000.000,00, e grande parte desse dinheiro de impostos foi arrecadado em

Minas Gerais. Minas Gerais é o Estado mais prejudicado pelo corte das emendas

parlamentares,  já  efetuado  no  Orçamento  da  União  para  este  ano  e  que  somou

R$1.800.000.000,00. Gostei muito, porque o senhor trouxe números, e os números

estão aqui também.

“Metrô de Belo Horizonte se transforma em peça de ficção política”. O metrô já foi

tão prometido pelo PT e pelo PMDB. Apesar da situação que herdou de um governo

do PMDB, de Collor de Mello, hoje grande apoiador e parceiro do governo do PT e do

PMDB - sem esquecer o papel importante do Presidente Itamar Franco -, herdando

inflação de quase 80%,  que novamente  se assanha no governo  do PT,  o  PSDB

construiu 600km de rodovia duplicada de Belo Horizonte a São Paulo.

“Nem PAC acelera verbas para o metrô de Belo Horizonte”. Aqui estão os números
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também.  “Obras  prioritárias  para  Minas  continuam  apenas  na  promessa”  -  não

aconteceu nenhuma.

Para encerrar,  Deputado Rogério Correia, agradecendo muito a oportunidade de

debater com V. Exa., mostramos aqui, na semana passada, o investimento zero do

PT  e  do  PMDB  em  Minas  Gerais,  o  “road  show”  do  Ministro  Mantega.  Ele  não

apresenta nenhum investimento para Minas Gerais. Acabamos de saber que, apesar

de todo o esforço do governo do Estado para se adequar para a Copa do Mundo, o

Aeroporto de Confins não receberá nem um centavo. Ficaremos com o Aeroporto de

Confins sem condição de receber aqueles que estarão aqui para a Copa do Mundo.

Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - É o que eu disse: a Oposição cobra, e o João Leite

se ofende e não responde. Assim é fácil.  Procuraremos resolver os problemas de

Minas, reconhecer que eles existem, ou nos esconderemos atrás de problemas que o

Deputado vê em Brasília? Será assim o tempo inteiro? O governo se esconderá atrás

da censura ou daquilo que ele acha que o governo federal não fez? Topo fazer a

discussão sobre o governo federal e penso que ela deve ser feita, não tem problema

algum, mas vamos discutir também as questões de Minas. Levantei vários problemas

e não é possível que nenhum deles pode ser reconhecido, Deputado. Não fiz isso

para ofender ninguém, fiz cobranças reais. Esqueci-me de falar das Polícias Civil e

Militar, que estão para entrar em greve. São problemas que o Estado tem de resolver,

sobre salários e relações trabalhistas. Enfim, estou fazendo uma discussão séria, e

não é para ficar se escondendo atrás de outros fatos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* - Concedo aparte ao Deputado Carlos Mosconi e, antes, à

Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte)* - Deputada Liza Prado, agradeço-lhe o

aparte. Quero apenas fazer um relato, após ouvir a fala do Deputado Rogério Correia,

e falar sobre a situação da BR-381. Estamos ilhados no Vale do Aço, pois há um

desvio de  120km para se chegar  às  nossas cidades.  Antes as  pessoas faziam o

trajeto de ônibus em quatro horas; hoje estão gastando sete ou oito horas. Em um
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trecho existe uma ponte que cedeu. Lá foi construída uma passarela, que chamo de

pinguela,  mas ela já  caiu.  Há um projeto  para se fazer,  em um mês,  uma ponte

provisória.  Para  a  construção  de  uma nova  ponte,  estão  dando  o  prazo  de  seis

meses. Estamos sofrendo com esse gargalo. Outras pontes cairão! Faço um alerta ao

DNIT e ao governo federal para que cumpram suas palavras e, ainda neste mês de

maio, abram a licitação e comecem as obras de duplicação da BR-381.

Estive em reunião com o Governador,  com a participação do DNIT e de outros

entes.  A  pergunta  do  José  Elcio  do  DER-MG  ao  DNIT  foi:  “Quanto  você  tem,

Donizete, para a recuperação e pavimentação das estradas estaduais,  bem como

para  a  construção  da  ponte  provisória?”  O  Donizete  respondeu:  “Tenho

R$6.000.000,00” O José Élcio disse: “Seis milhões de reais não é nada. Você precisa

ter, no mínimo, R$20.000.000,00”.

Em Minas, estamos, então, vivendo a conta-gotas. O Leste, uma das regiões que

gera  as  maiores  divisas  para  a  economia  do  Estado  de  Minas  Gerais,  está

padecendo. Obrigada, Deputada.

A Deputada Liza Prado* - Concederei um aparte ao Deputado Carlos Mosconi, mas

antes quero falar sobre a grave situação do Triângulo, da nossa região do Prata, da

BR-153, que foi considerada, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a rodovia mais violenta

do  Brasil,  em  função  do  traçado  e  das  más  condições.  Portanto,  fizemos  uma

representação - os dois blocos - ao Ministério Público Federal. Creio ser um problema

grave, e temos de tomar providências. Tenho certeza de que a Presidente adotará

medidas rígidas. Penso que todos do DNIT vão cair. Ninguém merece conviver com

essa situação.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Deputada Liza Prado, agradeço-lhe a

atenção  e  o  aparte.  As  questões  já  estão  sendo  respondidas  aqui.  O  Deputado

Rogério  Correia  abordou  o  caos  nos  hospitais  e,  especialmente,  a  questão  da

Fhemig. Quero dizer-lhe - e não é novidade para ninguém - que esse caos ocorre nos

hospitais do Brasil. Aliás, é muito maior nos outros Estados do que aqui, em Minas

Gerais.  É preciso  que todos saibam disso.  Isso se deve a  uma ação nefasta do

governo  federal,  que  se  recusa  a  regulamentar  a  Emenda  nº  29,  aprovada  no

Congresso  Nacional  em  2000.  Então,  a  razão  principal  para  as  dificuldades  dos
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hospitais brasileiros é exatamente a falta de regulamentação da Emenda nº 29.

Com  relação  à  situação  da  Fhemig,  quero  dizer  à  Casa  que  se  trata  de  uma

exigência do Ministério Público, fruto de uma lei votada anteriormente. O MP hoje

exige que os servidores da  Fhemig admitidos por  contratos  administrativos sejam

demitidos.  O  governo  lamenta  fazer  isso.  Fui  Presidente  dessa  instituição  e  me

recusei, muitas vezes, a demitir os funcionários contratados. Hoje não há mais saída.

Têm de ser demitidos por força de lei, por uma exigência do Ministério Público. O

governo, atendendo à solicitação dos parlamentares desta Casa, está fazendo uma

avaliação para ver o que pode ser feito, para garantir direitos, que são sagrados, sem

dúvida alguma. Mais do que isso, está vendo uma possibilidade financeira para os

contratados  que  sairão  agora.  Então,  o  governo  tem  boa  vontade,  tem  tido

sensibilidade, minha cara Deputada Liza Prado, para fazer essa avaliação, que não

pode ser feita de uma hora para outra, pois são casos individualizados. É preciso

verificar caso a caso, pois um tem 20 anos de Fhemig; outro, 25 anos; outro, 2 anos;

e outro, 8 anos. São milhares de casos. Tão logo essa avaliação seja feita, o governo

vai reunir-se com os funcionários da Fhemig, com os parlamentares desta Casa no

interesse de encontrar  uma solução,  que,  certamente,  será  encontrada.  Obrigado

pela atenção.

A Deputada Liza Prado* - Eu é que agradeço, Deputado. Realmente creio que os

concursados  sejam  chamados  e  que  os  funcionários  resolvam  a  questão  da

indenização. Torço para que esta Casa colabore.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputada Liza Prado, agradeço o

aparte  concedido.  Serei  muito  rápido.  Devemos  dizer  a  V.  Exa.  e  ao  Deputado

Rogério Correia que aceitamos o desafio de debater políticas públicas dos governos

federal e estadual. Isso está fácil e evidente para todos, não apenas aos mineiros,

mas aos brasileiros.

Hoje, por exemplo, acontecerá uma grande marcha dos Prefeitos em Brasília. Mais

uma vez, estão de pires na mão discutindo com o governo federal o repasse aos

Municípios  que  passam  fome,  que  não  têm  dinheiro  nem  para  pagar  a  seus

servidores e funcionários. Há quanto tempo isso massacra os Municípios do Brasil?

Os Municípios mineiros estão lá. Em contrapartida, todos os convênios e tudo aquilo
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que foi assumido pelo governo estadual está sendo cumprido rigorosamente. Não é

questão de coerência, mas de debate, mostrando números e ações, principalmente

para a governabilidade de Minas Gerais.

Há  poucos  dias,  tivemos  a  ação  do  eminente  Senador  Aécio  Neves  com  a

apresentação  de  sua  PEC  para  fazer  com  que  os  Municípios  mineiros,  após  a

tramitação  da  emenda  constitucional,  não  passem  mais  fome.  Sabemos  da

dificuldade da tramitação. É necessário que façamos um viés dos governos federal e

estadual  em relação aos repasses do PAC para tantas e tantas obras que estão

absolutamente inertes pelo desrespeito do governo federal.  Realmente, Minas tem

sofrido as mazelas da governabilidade. Muito obrigado.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputada Liza. De alguma forma,

sacrificamos o tempo da Deputada, que, democraticamente, nos dá oportunidade de

nos manifestarmos. Ainda não tive chance de mostrar alguns dados do debate ao

Deputado  Rogério  Correia.  Deputada  Liza  Prado,  é  impossível  esquecermos  o

governo federal.

Para se ter ideia, estou com o pronunciamento do mais querido, o Senador Aécio

Neves. O mais querido mostrou os números quando discursou em Brasília.  Fez a

proposta de que seja recomposto o tamanho da fatia do Fundo de Participação dos

Estados e dos Municípios. Com as isenções e a festa que o PT e o PMDB fazem em

Brasília, a participação dos Estados e Municípios era de 27% e hoje é de 19%. O

Deputado Dalmo lembrou bem o porquê de os Prefeitos estarem em Brasília hoje.

Estão lá porque caiu a participação de 27% para 19%. O restante fica com o governo

federal.

Achei que hoje o Deputado Rogério Correia fosse dar uma palavra em favor de

Minas Gerais, pois começou tão bem seu pronunciamento... Hoje o governo federal

disse que a ponte do Rio das Velhas pode ficar pronta daqui a seis meses, mas não

garante. No entanto, os especialistas dizem que a ponte localizada na BR-381 em

Nova União cairá. O governo federal está prometendo fazer isso em seis meses. Que

governo rápido, não é mesmo? Que governo eficaz! Deputada Liza, talvez dê para

consertar as pontes em seis meses. Esperem oito meses. Se cair ou ceder a ponte

em Nova União, quantos meses mais teremos que esperar? Ficaremos calados?
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Por  último,  o  Deputado  Rogério  Correia  falou  sobre  a  lei  seca.  É  impossível

fiscalizar isso em Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia compara Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Na verdade,

o  Rio  de Janeiro tem 90 Municípios  e 2% da malha rodoviária  federal,  enquanto

Minas Gerais tem 25%. Onde está o contingente da Polícia Rodoviária Federal para

fazer essa fiscalização? Não há contingente. Deputado Rogério Correia, há apenas

um Policial Rodoviário Federal para cuidar de 500km, e V. Exa. quer comparar o Rio

de Janeiro com Minas Gerais? Rio de Janeiro possui 90 Municípios; Espírito Santo,

78; e Minas Gerais, 853. Portanto, em relação aos 25% da malha rodoviária federal, o

investimento do governo do PT e do PMDB foi zero em Minas Gerais.

A Deputada Liza Prado* - Antes de conceder um aparte ao Deputado Carlin Moura,

gostaria de dizer que, na minha região do Triângulo Mineiro, a 75km de Uberlândia,

os acidentes nas estradas, num trecho de 70km da BR-153, levaram o Município de

Prata à primeira colocação de mais violento no trânsito do Brasil. Na verdade, têm

acarretado mortes violentas e trazido muito desespero para as famílias. Muito mais do

que discutirmos essa questão política e partidária, o DNIT precisa ter uma política de

responsabilidade com o traçado e cuidado com a manutenção. Creio que isso seja o

mais grave. Deputado Carlin Moura, deveriam estadualizar realmente as estradas que

são mais próximas dos Municípios. Não há como os Municípios, que custam a dar

conta da folha de pagamento, cuidarem das estradas. Na verdade, eles têm sofrido

com isso, pois a pressão atinge os Prefeitos. Percebemos que o povo tem morrido em

razão do traçado que é de péssima qualidade e da falta de fiscalização, que deixa a

desejar.  Observamos  que  a  nossa  BR  está  bem  próxima  da  minha  cidade  de

Uberlândia. Os 75% vieram fazer parte das estatísticas divulgadas pelo Ministério da

Justiça, assim como do mapa da violência em 2011. O cálculo é feito pelo número de

mortes em acidentes entre 1998 e 2008 em relação à população da cidade. O índice

registrado  pelo  mapa  foi  de  85,6  pontos.  O  que  acontece  na  BR-153  retrata  as

demais BRs do Estado de Minas Gerais.  Concedo um aparte ao Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Nobre Deputada Liza Prado, nós, poderes

constituídos de Minas, precisamos voltar os nossos olhos para o nosso Estado. Essa
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questão é fundamental. É preciso que cada um de nós se pergunte o que pode fazer

para enfrentar os problemas. Ficamos, às vezes, numa discussão muito politizada e

partidarizada  e  acabamos  cometendo  imprecisões  preocupantes.  Por  que  Minas

Gerais é grande e possui a maior malha rodoviária federal, conforme disse o ilustre

Deputado João Leite, não debateremos as questões das estradas e a questão da lei

seca  no  Estado?  Não.  Temos  de  debater  e  apresentar  soluções.  Deputada  Liza

Prado, outra imprecisão que muito me preocupa é a greve da Fhemig. Ouvi aqui que

verificaremos o  que podemos fazer  para  pagarem os direitos  dos  contratados da

Fhemig. Ora, isso me assusta, porque aprovamos uma legislação regulamentando os

contratos  temporários.  Há  previsões  explícitas  de  direitos  dos  servidores  e

trabalhadores contratados nessa legislação aprovada por esta Casa. Ao Estado não

compete discutir como faremos. Na verdade, temos de pagar esses direitos. Entre os

diversos trabalhadores da Fhemig, um dos pontos que os que foram demitidos estão

pleiteando hoje é o direito de receber a sua rescisão trabalhista, que não foi feita até

o presente momento. Obviamente temos também de garantir agilidade no concurso

público.  Falar  na  Assembleia  de  Minas  que,  para  garantir  os  12%  na  saúde,

precisamos  da  regulamentação  da  Emenda  Constitucional  nº  29?!  Ora,  podemos

prever os 12% na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária e aportar,

sim, mais dinheiro para a saúde. Deputada Liza Prado, sem dúvida nenhuma, o SUS

é o maior plano público de saúde, mas precisa de financiamento, que é garantir os

12%. Os R$4.000.000.000,00 que estão sendo computados, como se saúde fosse,

são  do  saneamento  e  não  chegam  às  pequenas  cidades  nem  ao  Vale  do

Jequitinhonha.  Criamos  uma  Copanor  para  garantir  o  saneamento  nas  cidades

pequenas. No entanto, estão excluindo os Municípios com até 200 habitantes como

se 200 pessoas não fossem gente. Então precisamos discutir mais sobre o nosso

Estado. E o que nós, enquanto poder político de Minas Gerais, podemos fazer para

resolver problemas de Minas Gerais? Não é só pensar em Brasília, não. Para atuar

em Brasília, elegemos o nosso querido Deputado Weliton Prado, que está cumprindo

seu papel, assim como o Deputado Domingos Sávio. Aqui, na Assembleia de Minas,

temos de discutir sobre Minas Gerais.

A Deputada Liza Prado* - Vou apenas citar  o que ainda tenho para apresentar.
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Julgo importante a contribuição para o debate. Quando não há tempo para debater, o

Deputado se sente prejudicado, mas sinto-me contente por ter concedido aparte a

todos os Deputados que o solicitaram. Apenas gostaria de pedir apoio à Assembleia

para lançarmos uma frente parlamentar  pela liberdade de expressão e o direito à

comunicação, com a participação popular. Infelizmente, no tempo que me resta, não

será  possível  falar  sobre  esse  tema,  mas  digo  que  será  aqui  apresentado.

Conversarei com cada um dos Deputados para assinarmos em favor dessa frente, a

Associação  Brasileira  de  Rádios  Comunitárias  -  Abraço.  Consegui  apoio  junto  à

Deputada Luiza Erundina, do meu partido, PSB, que tem colaborado com essa frente

em  Brasília.  Tenho  certeza  de  que  essa  frente  muito  ajudará  a  liberdade  de

expressão. Assim, conversarei com cada um dos Deputados para ganhar o apoio de

todos.

Gostaria também de dizer e convidar, com o empenho de todos os Deputados e

Deputadas, para, na próxima segunda-feira, dia 16 de maio, às 10 horas, discutirmos

a respeito de uma reunião preparatória para planejarmos um fórum sobre segurança

nas escolas do Estado, que será tema de fórum técnico. Trata-se de requerimento de

minha autoria e de outros Deputados cujos nomes não me lembro no momento. O

Deputado João Leite, com apoio de outros Deputados da Comissão de Segurança

Pública, tomou providências, criou a comissão preparatória e já houve três encontros.

Fico muito contente por um requerimento ser tão bem atendido por uma comissão e

já preparar um fórum. Fico muito feliz, Deputado João Leite, e quero cumprimentá-lo

pela  agilidade.  Quero  também  discutir  a  possibilidade  de  uma  das  reuniões  ser

realizada  em  Uberlândia,  para  discutirmos  tal  tema.  Lá  contaremos  com  a

participação  do  Promotor  Dr.  Jardim  Siqueira,  com  pesquisas  em  livros  e  com

pessoas profundamente capacitadas para discutir  a  segurança nas escolas.  Aliás,

também quero apresentar um projeto de minha autoria que tramita nesta Casa, o qual

dispõe  sobre  a  criação  do programa permanente  de  saúde  e  segurança  escolar.

Antes,  Sr.  Presidente,  vou  dizer  que  no  dia  13  receberemos  em  Uberlândia  a

Comissão de Esporte, com a presença dos Deputados Tenente Lúcio, Elismar Prado

e Luiz Humberto, para discutirmos a probabilidade de sermos uma subsede da Copa.

Receberemos também a Secretária de Estado para discutirmos a violência doméstica
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e familiar contra a mulher; contaremos com a presença de Eliana Piola, com quem

tenho tratado sobre a necessidade de se instalar  um juizado especial de violência

doméstica  familiar  contra  a  mulher;  e,  de  acordo  com  o  pacto  nacional  pelo

enfrentamento  da  violência  contra  as  mulheres,  teremos  de  discutir  sobre  a

Defensoria.  Já  conseguimos  apoio  com  a  Secretária  Iracema,  já  há  recursos  do

governo federal liberados para haver ali um local de atendimento às mulheres. Em

razão do tempo, não será possível falar sobre tais temas. Mas estamos trabalhando

para o Estado de Minas Gerais, pelo povo do Estado, que é nossa obrigação. Assim,

no momento oportuno, farei uso da palavra para falar sobre tais conquistas.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, como o tempo a mim concedido foi

reduzido, peço desculpas aos colegas, mas não vou conceder aparte. Quero tratar da

Lei Seca, mas não da Lei Seca relativa ao consumo de álcool, mas à lei seca que

está imperando em dezenas de Municípios cujas comunidades de até 200 habitantes

não têm hoje o atendimento prestado pela Copanor, subsidiária da Copasa criada por

esta Casa com objetivo de cuidar da prestação de serviço de água e esgoto nos

Municípios do semiárido mineiro. Eu queria a atenção dos Srs. Deputados e das Sras.

Deputadas, tanto da Oposição quanto da Situação, porque, a meu ver, se trata de

uma causa civilizatória, e não partidária. Estamos tratando de uma realidade onde

pessoas, em Minas Gerais, segundo Estado mais rico do País, onde comunidades

estão carregando água em jegue ou em lata em cima da cabeça, andando 3km, 4km,

para terem atendido o consumo humano de água. Sr. Presidente, estamos fazendo

todo o caminho institucional. Fiz questão de estar com o Governador, fui à agência de

saneamento e, recentemente, estive com a diretoria da Copanor. Quero relatar aos

Deputados  o  que  disse  o  Diretor-Presidente  da  Copanor.  Deliberadamente,  a

Copanor, por uma relação de custo-benefício, elimina comunidades com menos de

200 habitantes na hora de estabelecer o chamado Contrato de Programa. Aí, vem

uma pergunta singela: e as dezenas, centenas de comunidades com uma população

inferior a 200 habitantes não têm o sagrado direito à água? Não falo de água para a

criação ou para a plantação, que já seriam fundamentais em uma região onde o nível
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de renda é baixo, falo de água para beber. O Diretor-Presidente da Copanor foi claro:

“Os recursos que temos nos impõem priorizar”.  Diga-se de passagem que todo o

dinheiro  da  Copanor  é  proveniente  do  Fundo Estadual  de  Saúde,  para  compor  a

obrigação constitucional.

Quero fazer  claramente  um apelo  ao  Governador.  Primeiramente,  a  Assembleia

aprovou, no Plano Plurianual, uma nova ação de atendimento para as comunidades

de até 200 habitantes. Essa ação foi aprovada nesta Casa, e os representantes do

governo falaram que não vão cumpri-la. Ela tem de ser cumprida, pois foi aprovada e

é lei.

O segundo aspecto: aprovamos um ofício dirigido diretamente ao Governador. Para

mim, o Governador tem de pegar o telefone e falar para Presidentes da Copanor, da

Copasa  que  resolvam  a  questão.  Não  podem  faltar  recursos  para  quem  está

morrendo de sede. Pode faltar dinheiro para tudo, menos para isso. Portanto, fizemos

um requerimento ao Governador do Estado, respeitoso, solicitando providências para

o cumprimento da lei.

Deputado Carlin Moura, a V. Exa., que integra a Comissão, informo que aprovamos

uma caravana da água, para os próximos dias 30 e 31, para o Jequitinhonha. Vamos

visitar  essas  localidades,  no  Estado  de  Minas  Gerais,  onde  as  pessoas  estão

separando barro da água e carregando água em jegue.  Vamos tentar  sensibilizar

ainda mais as autoridades.

Há  uma  lógica  perversa  por  trás  da  decisão  da  Copanor.  Quando  a  Copasa

apresentou a proposta de criar subsidiárias, discutimos muito esse assunto - que está

registrado nas notas taquigráficas. Eu disse que era perigoso criar a subsidiária para

o  semiárido,  porque  romperíamos  com  o  subsídio  cruzado.  Seria  como  dividir  a

Copasa. A Copasa, que dá lucro, que atua nas cidades ricas, em grandes centros

urbanos, cujo capital é aberto aos acionistas, fica sem o semiárido. O semiárido, cujo

custo de implantação é maior, fica com a Copanor, que poderá contratar servidores

com salários mais baixos e, talvez, fará sistemas de menor qualidade, mais baratos.

Mas a própria Copanor adotou essa lógica: pega comunidades com mais de 200

habitantes, para maximizar o seu investimento, e elimina os locais em que teria de

desenvolver uma tecnologia de custo maior. Será que é justo, Deputada Maria Tereza
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Lara, a Copasa dividir lucro com acionistas, fazer investimentos vultosos e deixar a

Copanor com recursos do Fundo Estadual de Saúde e, ainda por cima, deixando sem

cobertura comunidades com menos de 200 habitantes? Que lógica é essa?

Portanto,  mais  uma vez  gostaríamos  de  fazer  uma  solicitação  ao  governo,  até

porque  no meu entendimento  essa é  uma questão  de  governo.  O  Presidente  da

Copanor  -  diga-se de  passagem,  que nos  recebeu muito  bem  e  parece ser  uma

pessoa muito competente, com longa carreira nessa área - disse-nos que há ações

da Copanor que estão atrasadas porque os terrenos não estão regularizados. Ora,

existe uma Secretaria Estadual de Regularização Fundiária e uma gestão eficiente

tem de integrar os seus vários órgãos. Então, por que essa Secretaria não começa a

priorizar os terrenos que serão disponibilizados para a Copanor implantar os seus

sistemas de água e esgoto?

O Presidente, que é digno representante do semiárido mineiro, sabe muito bem da

gravidade de tudo isso. E ainda há desperdício dos recursos públicos, como se disse

nessa visita oficial à Copanor. Algumas comunidades com até 200 habitantes podem

até ter um poço artesiano furado, mas esse poço precisa de manutenção. Ora, como

a Copanor não inclui essa comunidade no contrato de programa, o poço fica sem

manutenção. Aí, o investimento do poder público - seja do governo federal, governo

estadual, Sedru, Funasa, Dnocs ou mesmo por emenda parlamentar - é jogado fora.

Não concebo uma política pública dessa forma. Imaginem se o Luz para Todos fosse

assim; se só fôssemos colocar luz onde tem mais gente, porque fica mais barato!

Não, o Luz para Todos é um modelo de programa universal:  é luz para todos. O

Deputado Rogério Correia, que foi do MDA, sabe que o Luz para Todos permitiu que

as pessoas saíssem da concentração urbana e voltassem para sua propriedade, para

produzir, rompendo com o ciclo da migração. Agora, se o poder público diz a uma

pessoa que nunca levará água para o seu povoado porque ele tem menos de 200

habitantes, é lógico que essa pessoa não vai  continuar  ali  -  e ela podia ser uma

agricultora familiar,  podia gerar renda e ter  uma vida mais digna. Esse critério da

Copanor  é  inadmissível.  Quero  que alguém venha aqui  defender  esse critério  do

governo, se houver alguma defesa. Mas não há. Considero até que o Governador não

tenha conhecimento da gravidade dessa situação, porque, sinceramente, como pode
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o  poder  público  condenar  “a  priori”  uma  parcela  da  população,  que,  segundo  a

Copanor, nem é estimada? Se ela não tem sequer estimativa de quantas localidades

e pessoas estão nessa situação?

Assim, deixo aqui esse apelo. Já aprovamos o requerimento ao Governador, fomos

à Agência de Saneamento e vamos visitar as localidades daquela região, esperando

que não precisemos voltar a essa temática. Concedo aparte ao Deputado Rogério

Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  André  Quintão,  apenas

gostaria de desejar-lhe boa sorte nessa bandeira mais que correta que V. Exa. vem

levantando aqui há tempos. E, aliás, até agora, não obteve do governo do Estado de

Minas Gerais resposta alguma. Como já disse, o silêncio do governo tem-nos deixado

entristecidos,  pois  ele  se  esconde  atrás  da  censura  ou  se  esconde  atrás  da

tergiversação, mas nunca busca reconhecer o erro e corrigi-lo. O apelo que temos

feito  ao  Governador  Anastasia  é  para  que  ele  rompa  com esse passado e  esse

legado do ex-Governador  Aécio Neves,  hoje Senador,  e  passe a  governar  Minas

Gerais a partir de uma Minas Gerais real. Que não mais use da censura ou esconda a

realidade para tentar se manter com altos níveis no governo. Isso já era. Não é esse

tipo de governo que o povo de Minas Gerais merece.

Portanto, os mais pobres, das regiões mais distantes, onde falta água, não podem

ser  tratados  da  forma  que  V.  Exa.  denunciou  aqui.  Esperamos  resposta  e

conclamamos o Deputado Federal Pestana, Líder do PSDB, para que, de fato, nada

fique sem resposta, porque, até agora, para nada temos respostas. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Deputado André Quintão* - Para concluir, gostaria de agradecer a atenção das

Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados. Digo, de maneira clara, que não farei disputa

político-partidária  com essa questão.  Estou  aqui  respeitosamente  me dirigindo ao

Governador, para que o Plano Plurianual seja cumprido e para que esse critério seja

revisto. Trata-se de uma questão humanitária e civilizatória que Minas Gerais não

pode mais deixar de atender. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, verificando, de plano, que não há

quórum para continuação dos trabalhos, solicito a V. Exa. que encerre a reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  a

extraordinária de amanhã, dia 11, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e

para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 3/5/2011

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros,  Antônio  Júlio,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento 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  denúncia da

prática de venda casada na comercialização de planos de assistência técnica pela

NET;  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 22 e 416/2011 (relator:  Deputado Délio  Malheiros) e

321/2011  (relator:  Deputado  Carlos  Henrique),  no  1º  turno;  e  842/2011  (relator:

Deputado Duilio de Castro), em turno único. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Hermann Bergmann Garcia e Silva, Assessor

Técnico da Agência Nacional de Telecomunicações, representando o Sr. José Dias

Coelho Neto, Gerente Regional  desse órgão;  Gilberto Dias de Souza,  Gerente do

Procon  Assembleia,  representando  o  Sr.  Marcelo  Rodrigo  Barbosa,  Coordenador
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desse órgão;  Carlos Valle,  Diretor  de Operações da NET Belo Horizonte;  Antônio

Roberto Baptista, Diretor Jurídico da Controladoria da NET Belo Horizonte; e José

Henrique  Cançado  Gonçalves,  advogado  da  NET,  que  são  convidados  a  tomar

assento  à  mesa.  O  Presidente,  na  qualidade  de  autor  do  requerimento  que  deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  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 (2), em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública para

debater a qualidade dos alimentos comercializados em Belo Horizonte e o projeto de

implantação  de  gás  natural  encanado  no  comércio  e  nas  residências  de  Belo

Horizonte  e  outros  Municípios;  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  que  a

Comissão  participe  de  debate  sobre  a  atualização  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor, promovido pelo Brasilcon, a realizar-se nos dias 2 e 3/6/2011, em Juiz

de  Fora,  e  que  seja  solicitada  a  divulgação  integral  do  evento  por  parte  da  TV

Assembleia; e dos Deputados Fred Costa, em que solicita sejam realizadas visitas,

para verificar denúncia de formação de cartel na fixação dos preços da gasolina e do

etanol  no Estado,  à Agência Nacional  do Petróleo,  ao Conselho Administrativo de

Defesa  Econômica,  ao  Sindicato  Nacional  das  Empresas  Distribuidoras  de

Combustível e de Lubrificantes e ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do

Petróleo do Estado de Minas Gerais; Célio Moreira e Alencar da Silveira Jr., em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater  o  projeto  de  lei  que

dispõe  sobre  a  substituição  das  sacolas  plásticas  pelas  ecológicas.  Cumprida  a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Carlos Henrique - Duilio de Castro. 



767
____________________________________________________________________________

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 373/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 373/2011 institui o Dia

Estadual do Nascituro. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  cabe agora  a este

órgão colegiado apreciá-la, nos termos do art. 102, V, combinado com o art. 190, do

Regimento Interno. 

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 373/2011 pretende instituir o dia 25 de março como Dia Estadual

do Nascituro, ser humano já concebido e ainda não nascido. 

Essa data é comemorada internacionalmente e seu objetivo é suscitar na sociedade

o reconhecimento do sentido e do valor da vida humana. Trata-se de dia especial, em

homenagem a um novo ser humano, que, embora tenha apenas vida intrauterina,

possui direito a proteção e, principalmente, a nascer.

O Código Civil  de 2002 estabelece, em seu art. 2º, que a personalidade civil da

pessoa começa no nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção,

os direitos do nascituro, protegendo as expectativas de direito que se confirmarão se

houver nascimento com vida. 

Ademais,  a  Declaração Universal  dos  Direitos  da  Criança,  de  20/11/59,  reserva

cuidados especiais para a vida do nascituro, ao dispor, em seu Princípio IV, que "a

criança gozará os benefícios da previdência social. Terá direito a crescer e criar-se

com saúde; para isso, tanto à criança como à mãe, serão proporcionados cuidados e

proteção especiais,  inclusive adequados cuidados pré e pós-natais.  A criança terá

direito  a  alimentação,  habitação,  recreação  e  assistência  médica  adequadas".  As

nações signatárias desse diploma universal entenderam necessário estabelecer que

a proteção à vida humana se estende inclusive ao período em que a mãe ainda não

deu à luz, para o que acordaram instituir proteção específica também para essa fase.

É o que se resumiu sob a expressão "cuidados pré-natais".
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Portanto,  é  oportuno  o  propósito  do  projeto  de  lei  que  pretende  promover  a

discussão e reflexão sobre o direito à vida e os cuidados necessários com um novo

ser.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 373/2011, em turno único,

na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Durval Ângelo - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 442/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em análise tem por objetivo

instituir a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de Pele.

A proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  da  qual

recebeu  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  por  ela  apresentado.  Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para

receber parecer quanto ao mérito, nos termos dos arts. 188, 102, XI, “a”, e 190 do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 442/2011 tem por escopo 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. 

Considerando que o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças e que, embora

o diagnóstico e o tratamento tenham características específicas para cada caso, os

cuidados com a prevenção e as orientações gerais para os pacientes e familiares são

comuns, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, com a

finalidade de instituir a Semana Estadual de Prevenção do Câncer, a ser realizada

anualmente na última semana de novembro, para coincidir com o Dia Nacional de

Combate  ao  Câncer,  possibilitando  a  soma  de  esforços  estadual  e  federal  para
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informar a população sobre o tema. Ademais, retira do texto impropriedades como a

determinação de que as atividades previstas para a referida semana sejam realizadas

por empresas e entidades civis e a previsão de regulamentação da lei pelo Poder

Executivo no prazo de sessenta dias.

Com  relação  à  análise  do  mérito,  é  importante  reafirmar  que  o  câncer  é  uma

patologia  com  localizações  e  aspectos  clínico-patológicos  múltiplos  e  não  possui

sintomas  ou  sinais,  podendo  ser  detectado  em  vários  estágios  de  sua  evolução.

Portanto,  é  adequado  o  desenvolvimento  de  ações  conjuntas  na  prevenção  e

detecção da enfermidade de forma geral.

No que toca à prevenção, é preciso lembrar que as primeiras manifestações de

uma doença podem surgir após muitos anos de exposição única, como a radiações

ionizantes, ou contínua, como ao sol e ao tabagismo. Além disso, os fatores de risco

podem ser  encontrados  no  ambiente  físico,  ser  herdados  ou  desencadeados  por

hábitos ou costumes próprios de um determinado ambiente social e cultural.

Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer – Inca –, 80% dos casos de

câncer  estão  relacionados  ao  meio  ambiente,  no  qual  encontramos  um  grande

número de  fatores  de  risco.  As  mudanças  nele  provocadas  pelo  próprio  homem,

assim como os hábitos e o estilo de vida adotados pelas pessoas, podem determinar

diferentes tipos de câncer. Com relação aos fatores hereditários, familiares e étnicos,

são raros os casos de cânceres que se devem exclusivamente a essas variáveis,

apesar  de  o  fator  genético  exercer  um  importante  papel  na  origem  dessa

enfermidade. 

Sendo, portanto, possível a prevenção do câncer, é necessária a conscientização

da  população  sobre  os  cuidados  fundamentais  para  evitar  seu  aparecimento  ou,

quando isso ocorrer, a importância de ser descoberto em sua fase inicial. 

Atitudes como parar de fumar, ter uma dieta baseada em frutas, legumes, verduras,

cereais e gordura vegetal, praticar exercícios e evitar exposição prolongada ao sol

são fundamentais para a preservação da boa saúde. Além disso, consultas regulares

a médicos e dentistas, com a realização dos exames preventivos, facilitam a detecção

de tumores em sua fase inicial, possibilitando sua eliminação.

Essas informações básicas devem ser passadas à população nos eventos previstos
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para  a  Semana  de  Prevenção  do  Câncer,  o  que  poderá  contribuir  para  sua

conscientização  e  para  a  consequente  diminuição  do  número  de  casos  ou  para

melhorar os resultados nos tratamentos. 

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 442/2011, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Neider Moreira, relator - Doutor Wilson Batista - Hely

Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 605/2011

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 4.279/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Montes Claros e

Norte de Minas, com sede nesse Município.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  605/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação dos Aposentados e Pensionistas de Montes Claros e Norte de Minas,

com sede nesse Município.

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. 

Cabe  ressaltar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição  (ver  alteração  de

25/7/2010), o art. 29 veda a remuneração de seus dirigentes pelo exercício de suas

funções;  e  o  art.  33  dispõe  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Por fim, com o objetivo de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado

no art.  1o de seu estatuto,  apresentamos a Emenda no 1,  redigida  no  final  deste

parecer. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 605/2011 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA NO 1

Dê-se ao art. 1o a seguinte redação:

“Art.  1o –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Aposentados,

Pensionistas e Idosos de Montes Claros e do Norte de Minas Gerais, com sede nesse

Município.”.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 718/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria  da  Deputada Rosângela  Reis,  o  projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia do Plantio de Árvores Nativas.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. 
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Agora,  vem a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito,  nos

termos do disposto no art. 102, VIII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 718/2011 tem por escopo instituir o Dia do Plantio de Árvores

Nativas, a ser comemorado anualmente no dia 27 de fevereiro.

Em sua justificação, a autora do projeto de lei em análise informa que o objetivo é

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 escolas,  na promoção do plantio  de

árvores que existem naturalmente na nossa região para a arborização das cidades

mineiras.

Esclarece, ainda, que a data escolhida lembra o dia em que o Município de Itu, no

Estado de São Paulo,  promoveu o plantio  de 30.550 mudas de árvores  da mata

atlântica em apenas 45 minutos, com a colaboração de cerca de dez mil moradores

locais, demonstrando o esforço daquela comunidade na defesa do meio ambiente.

A mata atlântica é um bioma composto de árvores com folhas largas e perenes, que

podem atingir  até  30  metros  de  altura.  Foi  a  segunda  maior  floresta  tropical  em

ocorrência e importância  na América do  Sul.  Acompanhava toda a linha do litoral

brasileiro, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, e chegava até a Argentina e

o Paraguai. Cobria importantes trechos de serras e escarpas do planalto brasileiro e

era  contínua  com  a  Floresta  Amazônica.  Em  função  do  desmatamento,

principalmente  a  partir  do  século  XX,  encontra-se  reduzida  a  fragmentos,  na  sua

maioria descontínuos. Mesmo assim, a biodiversidade de seu ecossistema é uma das

maiores do planeta.

De  acordo  com  a  6ª  edição  do  Atlas  dos  Remanescentes  Florestais  da  Mata

Atlântica, elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe - e pela

organização não governamental SOS Mata Atlântica, de 2008 até maio de 2010, dos

nove Estados analisados, os que possuem desflorestamento mais crítico são Minas

Gerais,  Paraná  e  Santa  Catarina,  que  perderam  12.524,  2.699  e  2.149ha,

respectivamente.

Em Minas Gerais, o índice de desmatamento anual aumentou em 15% - no último
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levantamento, era de 10.909ha, e os dados de 2008-2010 revelam desmatamento de

12.524ha.  O  Estado  possuía  originalmente  46%  do  seu  território  (27.235.854ha)

cobertos pelo bioma mata atlântica. Agora restam apenas 9,64%, ou 2.624.626ha. 

No caso de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul,  é  preciso que os governos

federal  e  estaduais  atuem  firmemente,  acompanhados  sempre  de  perto  pela

sociedade, para diminuir e até zerar esses números, pensando em políticas públicas

para  valorizar  a  floresta  e  promover  o  desenvolvimento  de  negócios  que  sejam

aliados à conservação do meio ambiente, como o turismo sustentável. Outro ponto

fundamental é o investimento em educação ambiental. 

O estudo também mapeia a situação nos Municípios. E, novamente, o Estado de

Minas  Gerais  é  o  campeão  em  desmatamento,  pois  Ponto  dos  Volantes  e

Jequitinhonha,  ambos  na  Região  do  Jequitinhonha,  perderam  3.255  e  1.944ha,

respectivamente. Em seguida aparecem os Municípios de Águas Vermelhas, no Norte

mineiro, que perdeu 783ha; Pedra Azul, também na Região do Jequitinhonha, que

desmatou 409ha; e São João do Paraíso, na região Norte de Minas, que suprimiu

342ha.

Diante  dessas  constatações,  a  pretensão do projeto  de  lei  em análise  torna-se

oportuna e meritória, pois pretende destacar uma data para, além de proporcionar a

reflexão  sobre  os  problemas  causados  ao  meio  ambiente,  possibilitar  uma  ação

efetiva no sentido de criar áreas verdes com plantas da nossa região, resultando na

diminuição da poluição urbana, sonora e visual, além de contribuir para o equilíbrio do

microclima. É uma forma de subsidiar a atuação do poder público e da sociedade em

favor  da  proteção  desse  bioma  completo  e  extremamente  ameaçado,  que  é

patrimônio nacional.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 718/2011, em

turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Célio  Moreira,  Presidente  -  Sávio  Souza  Cruz,  relator  -  Luzia  Ferreira  -  Duarte

Bechir.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 914/2 011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.465/2010,  tem  por  objetivo  dar  a

denominação de Carlos de Faria Tavares ao trecho da Rodovia MGC-462 que liga o

Município de Patrocínio ao de Perdizes.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/4/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  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 914/2011 tem por finalidade dar a denominação de Carlos de

Faria Tavares ao trecho da Rodovia MGC-462 que liga o Município de Patrocínio ao

de Perdizes.

Com relação à competência normativa, as matérias que só podem ser reguladas

pela  União estão  indicadas  no art.  22  da  Constituição da República;  as  que são

reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a

prerrogativa de editar  normas sobre assuntos de interesse local e suplementar as

legislações federal e estadual para melhor atender às suas peculiaridades. Quanto ao

Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do a rt. 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.

Com relação à deflagração do processo legislativo, a matéria não se encontra entre

as reservadas pelo art. 66 da Constituição do Estado à Mesa da Assembleia ou aos

titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de

Contas. Pode, portanto, ser apresentada por membro desta Casa.
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Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 914/2011 na forma a presentada.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Luiz Henrique - Delvito Alves

- Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 949/2011

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 4.860/2010,  tem por  objetivo  instituir  o  Dia

Estadual do Deficiente Físico. 

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/4/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto ora desarquivado tem por finalidade instituir o dia 3 de dezembro como o

Dia Estadual do Deficiente Físico.

Justifica o autor da matéria, na exposição de motivos que acompanha a proposição,

que se faz necessária a criação de norma que vincule  a administração pública e

sensibilize a sociedade civil com relação aos direitos das pessoas com deficiência,

promovendo, assim, a efetiva inserção social desses indivíduos.

Em que pese a nobre intenção do autor da proposição,  cumpre destacar que a

preocupação do legislador estadual com a matéria já resultou na edição da Lei no

11.934, de 1995, que institui o dia 21 de setembro como o Dia Estadual de Luta da

Pessoa Portadora de Deficiência, ocasião em que devem ser realizadas atividades

que  subsidiem  a  elaboração  de  políticas  públicas  voltadas  às  pessoas  com

deficiência e estimulem a reflexão sobre sua integração na sociedade.
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Cumpre ainda destacar que a Organização das Nações Unidas – ONU – instituiu o

dia 3 de dezembro como o Dia Internacional do Deficiente Físico, ao passo que a Lei

Federal no 11.133, de 14/7/2005, assim como o Estado de Minas Gerais, instituiram o

dia 21 de setembro como o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência.

Como se vê, a proposição busca criar data comemorativa já instituída em âmbitos

mundial, nacional e estadual, o que revela, por um lado, a ausência de novidade e,

por outro, sua desnecessidade, o que compromete a aprovação da matéria.

De fato, a sociedade mineira já conta com duas datas destinadas ao debate e à

conscientização  das  questões  afetas  à  deficiência  física,  podendo  mobilizar-se  e

cobrar do poder público ações mais efetivas nesse sentido. O poder público, por sua

vez, deve buscar expandir  seu raio de ação,  mobilizando os instrumentos de que

dispõe com vistas a promover um ambiente de políticas propício à inclusão social das

pessoas com deficiência. 

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 949/2011.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - André Quintão - Cássio

Soares - Luiz Henrique - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 982/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria dos Deputados João Leite e Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.549/2010, tem por objetivo criar

a Medalha do Mérito Desportivo.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/4/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em obediência ao art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O  Projeto  de  Lei  nº  982/2011  tem  por  finalidade  criar  a  Medalha  do  Mérito

Desportivo,  destinada a  condecorar  cidadãos  e  entidades  que  se  destaquem  por

serviços  prestados  ao  esporte,  a  ser  entregue  anualmente  pelo  Governador  do

Estado, no dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte.

Cumpre, inicialmente, salientar que o projeto sob comento tramitou nesta Casa na

legislatura passada, oportunidade em que esta Comissão analisou detalhadamente a

matéria no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Como não houve

mudanças constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação

da matéria, ratificamos o posicionamento expressado anteriormente.

A condecoração  será  concedida  ao  atleta  que  tenha  alcançado,  individual  ou

coletivamente, resultado de significativo valor para o Estado e o País em competições

oficiais; ao dirigente técnico esportivo e profissionais da área de educação física; ao

dirigente de entidade de prática ou de administração do desporto; ao cidadão que se

tenha  destacado  em  atividades  de  organização,  pesquisa  ou  difusão  do  esporte

mineiro  e  nacional;  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;  e  à  autoridade  governamental  que  tenha

contribuído  efetivamente  para  a  expansão  e  o  desenvolvimento  das  práticas

esportivas no Estado. 

A Medalha  do  Mérito  Desportivo  será  administrada  pelo  Conselho  Estadual  de

Desportos, que indicará os nomes para escolha do Governador e manterá um livro de

registro dos agraciados.

Por fim, a proposição revoga a Lei nº 3.113, de 14/5/64, que criou a Medalha do

Mérito Esportivo, uma vez que promove a atualização dessa norma de acordo com os

preceitos jurídicos vigentes.

Com relação à competência legislativa,  o Estado membro pode legislar  sobre a

instituição de medalhas e distinções honoríficas, uma vez que essa matéria não está

elencada  como  competência  privativa  da  União,  no  art.  22  da  Constituição  da

República, e não pode ser definida como assunto de interesse local, o que, segundo

o art. 30 da mesma Carta, cabe aos Municípios.

Ademais, com relação à iniciativa do processo legislativo, o art. 66 da Constituição
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mineira não reserva a matéria em análise à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos

Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Não

há, portanto, impedimento à deflagração do processo legislativo por membro desta

Assembleia.

Cabe ressaltar ainda que a proposição observa o estabelecido no inciso XVII do art.

90 da Constituição mineira, que determina ser competência privativa do Governador

do Estado conferir condecoração e distinção honoríficas quando estabelece, em seu

art. 3º, que essa autoridade fará a entrega da referida condecoração. 

Tendo como fundamento sugestão do Deputado João Leite,  um dos autores da

proposição em tela, de acrescentar parágrafo ao art. 2º com a finalidade de assegurar

que  os  atletas  vinculados  às  federações  esportivas  mineiras  que  conquistarem

medalhas em Jogos Olímpicos, Panamericanos e em Copas do Mundo de Futebol

sejam agraciados com a Medalha do Mérito Desportivo, apresentamos, ao final deste

parecer,  a  Emenda  nº  1,  por  serem  essas  as  principais  competições  esportivas

internacionais.

É importante observar que o inciso I do art. 2º do projeto estabelece como uma

categoria a ser condecorada com a Medalha o “atleta que tenha alcançado, individual

ou  coletivamente,  resultado  de  significativo  valor  para  o  Estado  e  o  País  em

competições  oficiais”.  Nesse  caso,  se  um  time  de  futebol  ganhar  um  importante

torneio,  cada  um  de  seus  atletas  será  agraciado  individualmente  e,  como  serão

concedidas, por ano, até 25 medalhas, cerca de metade ficará comprometida com

uma única categoria, de uma única modalidade, podendo impossibilitar que todas as

categorias relacionadas no projeto sejam devidamente agraciadas, como determina o

§ 2º de seu art. 2º. Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 2, que dá nova

redação a esse inciso, a fim de que a Medalha seja concedida ao atleta ou equipe

que tenha alcançado resultado de significativo valor para o Estado e o País. Como

acontece em competições internacionais, a equipe ganha uma medalha, e cada um

de seus componentes recebe uma réplica.

Por fim, constatamos que a redação dada ao § 2º do art. 2º da proposição obriga a

condecoração de, no mínimo, três representantes de cada uma das seis categorias

relacionadas  no  “caput”  do  mesmo  artigo.  Com  a  finalidade  de  assegurar  a
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condecoração de todas as categorias e, ao mesmo tempo, resguardar a autonomia

do  Conselho  Estadual  de  Desportos  na  indicação  daqueles  que  efetivamente  se

destacaram por serviços prestados ao esporte, apresentamos a Emenda nº 3, que dá

nova redação a esse dispositivo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 982/2011 com as Emendas nºs 1 a 3, redigidas a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 2º:

“Art. 2º – (...)

§  ....  –  Serão  agraciados  automaticamente  os  atletas  vinculados  às  federações

esportivas  mineiras  que  conquistarem  medalhas  em  Jogos  Olímpicos,  Jogos

Panamericanos e em Copas do Mundo de Futebol.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao inciso I do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

I – ao atleta ou equipe que tenha alcançado resultado de significativo valor para o

Estado e o País em competições oficiais;”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao § 2º do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

§ 2º – Serão concedidas até vinte e cinco medalhas a cada ano, assegurada a

condecoração de todas as categorias relacionadas no ‘caput’ deste artigo.”.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - André Quintão - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 987/2011

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 4.992/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de
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utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço

– Consaúde –, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/4/2011  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  987/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço – Consaúde –,

com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, e funciona há mais

de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções. 

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, tanto o § 12 do art. 13

quanto o art. 17 vedam a remuneração de seus dirigentes pelo exercício de suas

funções;  e  o  art.  36  dispõe  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade de fins não econômicos.

Por fim, com o objetivo de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado

no art.  1o de seu estatuto,  apresentamos a Emenda no 1,  redigida  no  final  deste

parecer. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 987/2011 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA NO 1

Dê-se ao art. 1o a seguinte redação:

“Art. 1o – Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde
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dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço – Consaúde –, com sede no Município

de Ipatinga.”.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Cássio Soares - Delvito Alves

- André Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.047/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  no 1.865/2007,  tem por  objetivo  instituir  o  Dia

Estadual do Colunista. 

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.047/2011 pretende instituir o dia 1º de julho como Dia Estadual

do  Colunista,  profissional  do  jornalismo  que  produz  textos  não  necessariamente

noticiosos, denominados colunas, com determinada regularidade,  para veículos  de

comunicação tais como jornais e revistas.

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, inciso I, da citada

Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.
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25 da referida Carta Política. 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  e  dos  Chefes  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção à ora examinada. Infere-

se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa do

processo legislativo relativo à proposição em análise. 

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.047/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Luiz Henrique - Delvito Alves - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.048/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  no 1.951/2007,  tem por  objetivo  instituir  o  Dia

Estadual da Mobilização contra o Aquecimento Global. 

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

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 pretende instituir o Dia Estadual da Mobilização contra o

Aquecimento Global, a ser celebrado anualmente em 16 de setembro, com o objetivo
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de propagar o conhecimento sobre o aquecimento global, estimular o debate acerca

dos  problemas  ambientais,  incentivar  ações  de  conservação do meio  ambiente  e

promover a educação e a conscientização ambientais.

De  acordo  com  a  proposição,  as  comemorações  alusivas  ao  tema  passam  a

integrar o calendário oficial do Estado e o Poder Executivo fica autorizado a promover

debates e desenvolver ações específicas visando à prevenção e ao enfraquecimento

das consequências desse fenômeno mundial. 

O  aquecimento  global  é  um  fenômeno  climático  de  grande  proporção,  que

corresponde ao aumento da temperatura média da superfície terrestre nos últimos

150 anos. Existe atualmente um intenso debate em relação a suas causas, sendo as

atividades humanas constantemente apontadas como agravantes da situação.

Sem  adentrar  o  mérito  da  questão,  cumpre-nos  esclarecer  que,  conforme

estabelece  a  Constituição  da  República,  a  União  tem competência  privativa  para

legislar  sobre  as  matérias  relacionadas  no  art.  22  e  aos  Municípios  cabem  os

assuntos de interesse local e a suplementação das normas federal e estadual no que

couber.  Estão  reservadas  aos  Estados,  segundo  o  §  1º  do  art.  25,  as  matérias

remanescentes. Diante desses comandos, a instituição de data comemorativa pode

ser efetivada por lei estadual, por não se encontrar entre as competências privativas

da União ou do Município. 

Ademais,  o  inciso  VI  do  art.  24  da  Carta  Magna  estabelece  como  legislação

concorrente a conservação da natureza, a proteção do meio ambiente e o controle da

poluição.

Com relação à iniciativa para deflagração do processo legislativo, o projeto de lei

em análise não encontra óbice, uma vez que não trata de tema reservado à Mesa da

Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público

ou do Tribunal de Contas.

Entretanto, a proposição em exame possui duas impropriedades: primeiro, não há

um calendário oficial do Estado, mencionado no art. 2º. Atualmente, cada Secretaria

estabelece as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for o caso, as

atividades específicas que desenvolverá. Ademais, esse procedimento é realizado por

meio de mero ato administrativo, que nada mais faz do que implementar o comando
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da lei que instituiu a data comemorativa.

Segundo, o art. 4º do projeto autoriza o Poder Executivo a promover debates sobre

o evento. De acordo com o princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2º da

Constituição da República, o Executivo não necessita de autorização do Legislativo

para  desenvolver  suas  atividades  administrativas,  considerada  sua  função  típica,

ressalvados os casos constitucionalmente previstos.

Diante dessas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final

deste parecer, para sanar os problemas apontados.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.048/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia da Mobilização contra o Aquecimento Global.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º – Fica instituído o Dia da Mobilização contra o Aquecimento Global, a ser

realizado anualmente no dia 16 de setembro. 

Art. 2º – Na data a que se refere o art. 1o, serão realizados no Estado eventos com

o objetivo de:

I – divulgar o fenômeno do aquecimento global e incentivar ações preventivas a seu

agravamento;

II – estimular o debate sobre os problemas ambientais; 

III – incentivar ações de conservação do meio ambiente; 

IV – promover a educação e a conscientização ambientais.

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

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - André Quintão - Cássio Soares

- Rosângela Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 122/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei n° 122/2011, resultante do
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desarquivamento do Projeto de Lei n° 619/2007, “est abelece regimes especiais de

tributação para a cadeia produtiva do biodiesel”.

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,  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 regimes especiais  de tributação para a

cadeia produtiva do biodiesel.

É  oportuno  ressaltar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  em  duas

legislaturas  anteriores  (Projetos  de  Leis  nºs  2.397/2005  e  619/2007),  tendo  esta

Comissão  analisado  de  forma  detalhada  a  matéria  no  que  tange  ao  juízo  de

admissibilidade.  Nas  duas  ocasiões,  a  Comissão  concluiu  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria.

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° 619/2007:

“O projeto em exame cuida de estabelecer incentivos fiscais para o produtor rural

de produtos vegetais destinados à produção do biodiesel e para os estabelecimentos

industriais que os adquirirem com o fim de produzir combustível.

Para o alcance de seus objetivos, a proposição estabelece a concessão de regime

especial  de tributação,  que, conforme a resposta encaminhada pela Secretaria de

Estado  de  Fazenda  acarretaria  renúncia  de  receita  (crédito  presumido  e  outras

desonerações).

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual, conforme prevê

o inciso I do art. 24 da Constituição da República, segundo o qual compete à União,

aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário e
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direito penitenciário.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não há nada que

impeça  a  tramitação  da  proposta,  já  que  inexiste  norma  instituidora  de  iniciativa

privativa nesse sentido.

Ao estabelecer  incentivos  fiscais  e  regime especial  de  tributação,  o  projeto  em

exame acarreta renúncia de receita na produção de combustível. Com a edição da

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000), a renúncia

de  receita  pelos  entes  políticos  ficou  condicionada  ao  atendimento  de  requisitos

especiais por ela estabelecidos. O seu art. 14 dispõe o seguinte:

‘Art. 14 – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual  decorra  renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada de estimativa  do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no

‘caput’,  por  meio  do  aumento  de  receita,  proveniente  da  elevação  de  alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição’.

De  acordo  com  a  referida  norma,  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, tal como se pretende com a adoção da medida proposta no projeto.

(...)

Segundo a resposta encaminhada pela Secretaria de Estado de Fazenda, por meio

do Ofício nº 1.020/2005, depois de baixado em diligência o projeto, haveria perda de

receita anual de até R$35.157.493,00.

Note-se, enfim, que a proposição fere também o art. 155, § 2°, incisos VI e XII, da

Constituição da República, pois não se reporta a nenhuma deliberação do Conselho
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Nacional  de  Política  Fazendária  –  Confaz.  A Lei  Complementar  n° 24,  de  1975,

recepcionada  pela  ordem  jurídico-constitucional  inaugurada  em  outubro  de  1988,

exige, para a concessão do benefício fiscal referido no projeto de lei  sob análise,

convênio celebrado pela totalidade das unidades federativas presentes à reunião do

Confaz convocada para tal fim. De acordo com a resposta da Secretaria de Estado de

Fazenda, não foi firmado convênio com essa finalidade.

Cumpre, ainda, ressaltar que o Governador do Estado sancionou parcialmente a Lei

nº  15.976,  de  13/1/2006,  que  institui  a  política  estadual  de  apoio  à  produção  e

utilização do biodiesel, sendo a parte vetada aquela que tratava de incentivos fiscais”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 122/2011.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Delvito Alves - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 187/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  Projeto  de  Lei  nº

187/2011, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.323/2009, acrescenta

inciso ao art. 6º da Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que cria o Fundo de Incentivo ao

Desenvolvimento – Findes. 

Publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  15/2/2011,  preliminarmente  foi  o  projeto

distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade. 

Agora  vem  o  projeto  a  esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos

regimentais.

Fundamentação

A proposição em exame visa acrescentar inciso ao art. 6º da Lei nº 15.981, de 2006,

que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –, instituindo a exigência

de contrapartida do beneficiário de financiamentos concedidos pelo BDMG com vistas
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à manutenção do nível de emprego, nos termos de regulamento. 

De acordo com o autor, essa medida 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 se justifica 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  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise  jurídico-constitucional,

entendeu ser possível impor uma contrapartida com vistas à manutenção do nível de

emprego nas empresas privadas beneficiadas com recursos estatais, especificamente

no caso do Findes. Explicou que tal iniciativa não estabelece uma nova hipótese de

estabilidade no emprego, violando competência legislativa privativa da União para

tratar de direito do trabalho. O projeto em tela, na verdade, impõe 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,  ou  seja,  elas  podem

efetuar demissões, desde que os postos de trabalho sejam novamente preenchidos.

Assim, a proposta se restringe apenas às relações entre o Fundo, o BDMG e as

empresas privadas, estando fora do campo normativo da União. 

O Findes tem como objetivo dar suporte financeiro a programas de financiamento

ao  desenvolvimento  e  à  expansão  do  parque  industrial  mineiro  e  das  atividades

produtivas e de serviços nele integradas. Os programas que integram o Fundo são:

Programa  de  Apoio  ao  Investimento  –  Pró-Invest:  destina-se  à  realização  de

investimentos fixos ou mistos, entendidos estes últimos como financiamento também

do  capital  de  giro  associado  a  inversões  fixas,  ficando  vedada  a  concessão  de

financiamento exclusivamente ao capital de giro;

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Produtivo Integrado – Pró-Giro: objetiva

apoiar  a  maturação  e  a  consolidação  de  empreendimentos  de  implantação,

expansão,  modernização,  relocalização  ou  reativação  de  estabelecimentos  no

Estado, via financiamento do capital de giro;

Programa  de  Estruturação  Comercial  de  Empreendimentos  Estratégicos  –  Pró-

Estruturação:  visa  promover  o  desenvolvimento  mercadológico  de  produto
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semelhante ao produzido em unidade industrial a ser implantada no Estado de Minas

Gerais,  conforme requisitos  e  condições  estabelecidos  no  Decreto  nº  44.358,  de

21/7/2006. Esse financiamento destina-se exclusivamente a capital de giro;

Programa de Financiamento a Produtores Integrados – Findes / Integração: objetiva

assegurar  condições  financeiras  adequadas  à  execução  de  projetos  de  longa

maturação integrados a empreendimentos agroindustriais instalados ou em fase de

instalação no Estado.

Analisando a execução orçamentária do Findes, verificamos que em 2010 o Fundo

teve uma receita de R$307.736.561,41 (trezentos e sete milhões setecentos e trinta e

seis mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) e uma despesa

realizada de R$293.975.903,64 (duzentos e noventa  e  três milhões  novecentos  e

setenta e cinco mil novecentos e três reais e sessenta e quatro centavos).

Não obstante reconhecermos a nobre intenção dos autores em garantir os níveis de

emprego nas empresas tomadoras de recursos do Findes, entendemos que o projeto

não deve prosperar nesta Casa. Isso porque a principal justificativa do projeto, a crise

econômica mundial deflagrada em 2008, já não tem, atualmente, o mesmo impacto

que teve há três anos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística – IBGE – (www.ibge.gov.br) o índice de desemprego no Brasil em janeiro

de 2011 foi de 6,1%, sendo esta a menor taxa para os meses de janeiro, desde 2003.

O instituto ainda informa que o desemprego caiu 15,6% em relação a janeiro de 2010.

Outro  ponto  que  deve  ser  levado  em  consideração  é  que  parte  dos  projetos

apoiados com os recursos do Findes tem como objetivo a implantação, expansão,

modernização e reativação de empreendimentos, sendo a geração de empregos uma

consequência natural  dessas ações.  No entanto,  o Findes pode também financiar

projetos  de  modernização  e  relocalização  nos  quais,  pela  própria  natureza  dos

investimentos  a  serem  realizados,  a  geração  ou  manutenção  de  empregos  nem

sempre  é  possível.  Assim,  a  aprovação  da  matéria  poderia  dificultar  o  apoio  do

Estado a projetos que podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de

Minas Gerais.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  somos  pela  rejeição,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
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187/2011.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Gustavo Perrella - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 444/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n° 444/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n° 5.034/2010,  “a ltera  a  Lei  n° 19.095,  de

2/8/2010, que disciplina o ‘marketing’ direto ativo e cria lista pública de consumidores

para o fim que menciona”.

Distribuído  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  esta  emitiu  parecer  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

n° 1, que apresentou.

Enviado à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, esta opinou pela

aprovação da matéria  na forma do Substitutivo  n° 1,  apresentado pela  Comissão

anterior.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em pauta tem por objetivo 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.

O art. 4° dispõe que o Poder Executivo fica autoriz ado a celebrar convênio a fim de

que a manutenção da lista estabelecida na lei fique a cargo de órgão administrativo

de proteção e defesa do consumidor vinculado ao Poder Legislativo.

Consoante o art. 5°, a inclusão de consumidor na li sta e sua consulta à lista não se

sujeitarão a pagamento.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  asseverou,  em  seu  parecer,  que

“telemarketing”  é  prática  de  venda direta  ao  consumidor,  não  se  constituindo  em

propaganda comercial, que é da competência legislativa privativa da União. Desse

modo, não constatou restrição alguma de ordem constitucional ou legal à tramitação

da proposição, no que diz respeito também à iniciativa parlamentar. Todavia, ressaltou
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que,  no  tocante à  mudança apresentada no art.  4°,  o  Poder  Legislativo  não tem

competência para editar norma autorizando o Poder Executivo a firmar convênio, uma

vez que tal ato já é da sua competência. Assim sendo, essa Comissão apresentou

substitutivo retirando a alteração proposta para o art. 4° e aprimorando a redação do

art. 5°.

A Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  considerou,  em  seu

parecer, que 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, desrespeitando direito básico do consumidor previsto na Lei n°

8.078, de 11/9/90 – Código de Defesa do Consumidor.

A citada  Lei  n° 19.095,  segundo essa Comissão,  tem como principal  medida  a

instituição de lista pública de registro dos consumidores que não desejam receber

ofertas  comerciais  por  meio  de  “marketing”  direto  ativo,  denominada  “lista

antimarketing”, sendo que o referido serviço ficou sujeito a pagamento. O art. 5° do

Substitutivo n° 1, com o qual a Comissão concordou,  estabelece a gratuidade desse

serviço.

Entendemos que o comando contido no artigo referido não ocasionará impacto nos

cofres  públicos,  porquanto  a  dispensa  de  pagamento  é  irrelevante  em  termos

pecuniários  e atinge a  iniciativa  privada,  não causando prejuízo  nem renúncia  de

receita pública para o erário.

Fazemos coro à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte ao afirmar

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 seu nome na “lista antimarketing”.

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, 11 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Antônio Júlio - Ulysses Gomes.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 446/2011

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 1.628/2007, “dispõe sobre o tratamento dos

casos de mucopolissacaridose e dá outras providências”. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/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 receber parecer quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise determina a promoção de campanhas educativas, por

parte da Secretaria de Saúde, objetivando melhorar a assistência aos portadores de

mucopolissacaridose em Minas Gerais.  Estabelece,  também, a obrigatoriedade de

fornecimento pelo Estado de medicamentos aos pacientes. Dispõe, por fim, que os

estabelecimentos de  saúde deverão notificar  a ocorrência  de  casos  da  doença à

Secretaria de Saúde e que esta poderá celebrar convênios com os Municípios e com

os laboratórios especializados para o acompanhamento e o tratamento continuado

dos  pacientes  e  para  a  capacitação  de  recursos  humanos  necessários  ao

desenvolvimento dessas atividades. 

A  proposta  constante  no  projeto  de  lei  em  análise  já  foi  apreciada  por  esta

Comissão quando do trâmite do Projeto de Lei nº 1.628/2007. Como não ocorreu

nenhuma alteração de ordem constitucional que pudesse alterar nosso entendimento

sobre  a  matéria,  acolhemos,  na  íntegra,  os  argumentos  expendidos  por  esta

Comissão naquela oportunidade, conforme se segue:

“Cumpre, de início, destacar que, apesar de seu caráter social, o projeto esbarra em

vícios de ordem constitucional, os quais passamos a expor.

A Constituição da República, em seu art. 2º, estabeleceu como Poderes da União,

independentes e harmônicos entre si,  o  Legislativo,  o Executivo  e o Judiciário.  O
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constituinte determinou, ainda, funções para cada um desses Poderes, atribuindo-

lhes  competências  próprias,  mas  sem exclusividade  absoluta.  Assim,  cada  Poder

possui uma função predominante, que o caracteriza como detentor de uma parcela da

soberania estatal, além de outras funções previstas no texto constitucional. São as

chamadas funções típicas e atípicas. 

As  funções  típicas  do  Poder  Legislativo  são  legislar  e  fiscalizar,  não  havendo

predominância de uma sobre a outra. Ao Poder  Executivo,  a norma constitucional

atribui  a  função  típica  de  administrar,  por  meio  de atos  de  chefia  de  Estado,  de

governo e de administração. Cabe ao Chefe do Poder Executivo a representação do

ente político, a direção dos seus negócios e a administração da coisa pública.

A elaboração e a execução de campanha educativa são, portanto, atividades que

integram o rol de competências do Executivo para realizar ações de governo e podem

prescindir de previsão legal. A apresentação de projeto de lei tratando de tema dessa

natureza constitui, portanto, uma iniciativa inadequada, porque inócua, uma vez que

pretende  obrigar  o  Poder  Executivo  a  implementar  uma  ação  que  já  está  entre

aquelas de sua competência constitucional. 

Além disso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade, e

não  pode  avançar  a  ponto  de  minudenciar  a  ação  executiva,  prescrevendo  a

implementação de campanha educativa, pois isso iria esvaziar a atuação institucional

do Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Com relação ao fornecimento de medicamentos, deve-se esclarecer  que essa é

uma  atividade  que  depende  eminentemente  de  uma  análise  discricionária  da

autoridade competente,  no  caso,  o  Poder  Executivo,  responsável  pela  política  de

saúde  no  Estado,  a  fim  de  se  apurarem  as  necessidades  de  nossa  população,

observadas,  ainda,  as  normas  da  União  no  que  tange  à  distribuição  das

competências entre os entes da Federação. 

Nesse passo, ressalte-se que a Lei no 14.133, de 2001, que dispõe sobre a Política

Estadual  de  Medicamentos,  determina,  no  art.  5o,  que  a  Secretaria  de  Saúde

elaborará,  anualmente,  o  Plano  Estadual  de  Assistência  Farmacêutica,  com  a

definição  dos  medicamentos  a  serem  incluídos  na  Relação  Estadual  de

Medicamentos,  atualizada  com  base  na  Relação  Nacional  de  Medicamentos  –
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Rename.

Ademais, é patente que a proposição, ao estabelecer atribuições para a Secretaria

de  Saúde,  provoca  intervenção  do  Legislativo  em  atividade  tipicamente

administrativa, reservada ao Executivo. 

Nesse  aspecto,  vale  lembrar  que  o  processo  de  estruturação  e  definição  das

atribuições dos órgãos integrantes da administração pública estadual é matéria que,

por  sua  natureza,  encontra-se  entre  aquelas  de  iniciativa  privativa  do  Poder

Executivo. Nesse sentido, o art. 66, III, “e”, da Constituição do Estado, determina que

é matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado a criação, a estruturação e

a  extinção  de  Secretaria  de  Estado.  Embora  quaisquer  alterações  na  estrutura

administrativa do Poder Executivo devam passar pelo crivo do Poder Legislativo, o

legislador não pode, por meio de lei de sua iniciativa, compelir o Executivo a alterar a

competência de órgão integrante de sua própria estrutura administrativa.

Por  fim,  informamos  que,  conforme  foi  salientado  reiteradas  vezes  por  esta

Comissão,  o  Poder  Legislativo  não  tem  competência  para  editar  norma  legal

autorizando  o  Poder  Executivo  a  firmar  convênio,  uma  vez que  a  celebração  de

convênio é atividade de caráter eminentemente administrativo, sendo, portanto, da

competência deste último. Nesse sentido, dispõe a Carta mineira, no art. 90, XVI, que

compete privativamente ao Governador do Estado celebrar convênio com entidade de

direito público ou privado.

A esse respeito,  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 do Estado, 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 úteis

subsequentes à sua celebração”.

Dessa forma, à luz dos argumentos expendidos, é forçoso reconhecer que o projeto

em exame apresenta vícios insuperáveis que o impedem de prosperar nesta Casa. 
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei no 446/2011.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Carlin Moura - Bruno Siqueira

- Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 477/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  n° 477/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n° 4.739/2010,  “dispõe  sobre  a

permissão às pessoas jurídicas para deduzir, do Imposto sobre Operações Relativas

à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, nos limites e condições

que especifica,  despesas com salários pagos a empregados de mais de quarenta

anos de idade”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto em tela pretende possibilitar  a dedução, do Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual  e Intermunicipal  e de Comunicação  – ICMS – devido pelas  pessoas

jurídicas, do valor correspondente a salários pagos a empregados com mais de 40

anos de idade.

A proposição dispõe ainda que a dedução é limitada a 20% do total da folha salarial

e  a  2% do ICMS devido,  desde  que,  nos  últimos  doze  meses,  a  quantidade  de

empregados  com  idade  superior  a  quarenta  anos  não  tenha  sido,  em  nenhum
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momento,  inferior  a  20% e a  empresa esteja em situação regular  em relação ao

Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  e  às  suas  obrigações  tributárias  e

previdenciárias. Do cálculo dos limites, excluem-se os sócios e acionistas com função

de direção e gerência, bem como os respectivos salários.

O benefício fiscal que se pretende implementar assemelha-se ao instituído pelo art.

23  da  Lei  nº  13.437,  de  30/12/99,  que  dispõe  sobre  Programa  de  Fomento  ao

Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado

de Minas Gerais  – Micro Geraes.  O referido artigo estabelece que a empresa de

pequeno porte  poderá abater  mensalmente  do  ICMS devido o valor  resultante da

aplicação de percentual variável conforme o número de empregados regularmente

contratados. O referido diploma legal ainda condiciona o abatimento à comprovação

da regularidade da situação dos empregados nos âmbitos previdenciário e trabalhista

e dispõe que a dedução não pode ultrapassar 70% do valor devido a título de ICMS.

Com o advento da Lei nº 15.219, de 7/7/2004, que criou o Simples Minas, ficou

estabelecido  que  o  contribuinte  optante  pelo  regime  do  Micro  Geraes  ficaria

automaticamente  enquadrado,  de  ofício,  no  novo  regime.  Definiu-se  ainda  que  o

contribuinte  enquadrado  no  Simples  Minas  poderia  transferir  o  saldo  credor  dos

abatimentos autorizados durante a vigência do Micro Geraes, observado o limite para

utilização mensal de 40%.

Dessa forma, o benefício que ora se pretende implementar guarda semelhança com

o instituído no âmbito do Programa Micro Geraes, no entanto, além de não restringir-

se às empresas de pequeno porte, atrela a dedução ao fator “idade” dos empregados

regularmente contratados. 

Nos termos da justificação do autor, a medida veiculada no projeto em exame visa

criar  condições  para  a  minoração  do  problema  do  desemprego  que  afeta  os

profissionais com mais de 40 anos de idade.

No entanto, não obstante a nobre iniciativa do autor, o projeto encontra óbices de

natureza constitucional  e  legal  que inviabilizam sua tramitação nesta Casa,  como

demonstramos a seguir.

A Lei  Complementar  nº  101,  de  4/5/2000  –  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  –,

determina que a proposta de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
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natureza  tributária  da  qual  decorra  renúncia  de  receita  esteja  acompanhada  da

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve iniciar sua

vigência  e  nos  dois  exercícios  seguintes.  Além  disso,  o  proponente  deverá

demonstrar  que  a  renúncia  foi  considerada  na  estimativa  de  receita  da  lei

orçamentária ou que a proposta está acompanhada de medidas de compensação,

por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da

base  de  cálculo,  majoração  ou  criação  de  tributo  ou  contribuição,  o  que  não  se

verifica no caso em análise.

Note-se  ainda  que  a  proposição  fere  o  art.  155,  §  2°,  incisos  VI  e  XII,  da

Constituição da República, pois não se reporta a nenhuma deliberação do Conselho

Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz.  A Lei  Complementar  nº  24,  de  1975,

recepcionada  pela  ordem  jurídico-constitucional  inaugurada  em  outubro  de  1988,

exige, para a concessão do benefício fiscal relativo ao ICMS, convênio celebrado pela

totalidade das unidades federativas presentes à reunião do Confaz convocada para

tal fim.

Esse  procedimento,  a  propósito,  vem  sendo  reiteradamente  reconhecido  por

decisões do Supremo Tribunal Federal – STF –, valendo ressaltar a ementa abaixo,

oportunidade em que o Tribunal julgou inconstitucional matéria análoga à presente.

Veja-se:

“Ao instituir incentivos fiscais a empresas que contratam empregados com mais de

quarenta anos, a Assembléia Legislativa Paulista usou o caráter extrafiscal que pode

ser conferido aos tributos, para estimular conduta por parte do contribuinte, sem violar

os  princípios  da  igualdade  e  da  isonomia.  Procede  a  alegação  de

inconstitucionalidade do item 1  do  §  2º  do  art.  1º,  da Lei  9.085,  de  17/02/95,  do

Estado  de  São  Paulo,  por  violação  ao  disposto  no  art.  155,  §  2º,  XII,  g,  da

Constituição Federal. 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.

Precedentes ADIMC 1.557 (DJ 31/08/01), a ADIMC 2.439 (DJ 14/09/01) e a ADIMC

1.467  (DJ  14/03/97).  (...)  (ADI  1276,  Relatora  Min.  Ellen  Gracie,  Tribunal  Pleno,

julgado em 29/08/2002, DJ 29.11.2002 - grifos nossos).
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Assim, em vista das razões expostas, entendemos que o projeto em análise não

pode prosperar nesta Casa.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 477/2011.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares -  Luiz  Henrique -  André

Quintão - Rosângela Reis - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 600/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 4.152/2010, cr ia o programa Farmácia Popular

sobre Rodas e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela cria o Programa Farmácia Popular sobre Rodas, com a

finalidade  de  priorizar  o  atendimento,  na  compra  de  medicamentos,  à  população

idosa de baixa renda, aos aposentados, aos pensionistas e aos inativos residentes

nos Municípios ainda não alcançados pelo Programa Farmácia Popular do Brasil. 

Na  justificação  do  projeto,  o  autor  afirma  que  a  farmácia  móvel,  instalada  em

veículo devidamente adaptado, poderá, pela facilidade de locomoção, levar remédios

à população carente de todos os Municípios do Estado, ampliando consideravelmente

o  número  de  pessoas  atendidas  pelo  Programa Farmácia  Popular  do  Brasil,  que

fornece a preço de custo medicamentos considerados essenciais ao tratamento das

doenças que mais frequentemente a população apresenta.
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Antes  de  analisar  o  conteúdo  da  proposição,  é  importante  lembrar  que  a

Constituição Federal, em seu art. 23, inciso II, estabelece como competência comum

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da

assistência pública. No art. 24, inciso XII, prevê a competência legislativa concorrente

dos Estados para legislar sobre proteção e defesa da saúde, cabendo, portanto, à

União a edição de normas gerais, e aos demais entes, a sua suplementação, naquilo

que couber, com a finalidade de atender às peculiaridades regionais e locais.

Também é oportuno ressaltar que o Sistema Único de Saúde – SUS – já fornece

gratuitamente os medicamentos necessários para prevenir e tratar as enfermidades

da  população,  por  meio  dos  três  componentes  da  assistência  farmacêutica:  o

Componente Básico, o Componente Estratégico e o Componente Especializado. O

Componente  Básico  garante  a  assistência  farmacêutica  para  a  atenção  básica  à

saúde com fundamento na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename

– e recebe recursos dos três níveis de governo. O Componente Estratégico assegura

os medicamentos para programas estratégicos como os de controle de endemias

(tuberculose,  hanseníase,  leishmaniose,  Chagas,  etc.),  DST-aids,  sangue  e

hemoderivados, subnutrição e tabagismo e é financiado pelo Ministério da Saúde. Já

o Componente Especializado é destinado a afecções importantes, tanto do ponto de

vista epidemiológico quanto do clínico, e em geral compreende medicamentos de alto

custo,  indicados  para  doenças  mais  raras  como  Parkinson,  Alzheimer,  epilepsia,

imunodeficiência  e  doenças  renais  crônicas,  entre  outras  patologias.  Os

medicamentos  para  as  doenças  contempladas  nesse  último  componente  estão

divididos em três grupos com características, formas de financiamento e de aquisição

distintas.

Além disso, a Lei Federal nº 10.858, de 13/4/2004, autorizou a Fundação Oswaldo

Cruz  –  Fiocruz  –  a  disponibilizar  medicamentos,  mediante  ressarcimento,  com  a

finalidade de “assegurar à população o acesso a produtos básicos e essenciais à

saúde a baixo custo”.

O Decreto Federal nº 5.090, de 20/5/2004, regulamentou a referida lei e instituiu o

Programa Farmácia Popular do Brasil, destinado a ampliar o acesso da população

aos  medicamentos  básicos  ou  essenciais,  a  preço  de  custo,  em  farmácias  e



800
____________________________________________________________________________

drogarias, seja por meio das unidades próprias, seja por intermédio da rede privada

credenciada.

O  Programa,  portanto,  prevê  duas  modalidades  de  atuação.  Na  primeira,  a

disponibilização de medicamentos é efetivada em farmácias da rede SUS, por meio

de convênios firmados com Estados, Municípios e hospitais filantrópicos. Nesse caso,

a Fiocruz adquire os medicamentos de laboratórios farmacêuticos oficiais públicos ou

do setor privado, quando necessário. Constam na relação da Farmácia Popular 107

itens para as doenças mais comuns na população brasileira.

Na  segunda  modalidade,  os  medicamentos  são  dispensados  por  farmácias  e

drogarias  privadas  que  formalizam  a  adesão  ao  Programa.  Essa  modalidade

caracteriza-se  pela  oferta,  na  rede  privada,  de  medicamentos  para  diabetes,

hipertensão e contracepção, fornecidos por laboratórios da rede privada, cuja venda é

subsidiada em até 90% pelo governo federal.

Ainda relativamente ao Decreto Federal nº 5.090, de 2004, o parágrafo único do art.

2º  estabelece  que o  Ministério  da  Saúde  “poderá  firmar  convênio  com entidades

públicas  e  privadas,  visando  à  instalação  e  implantação  de  novos  serviços  de

disponibilização de medicamentos e insumos, mediante ressarcimento, tão somente,

de seus custos de produção ou aquisição”.

É importante destacar que a Portaria nº 749, de 15/4/2009, do Ministério da Saúde,

aprova as normas operacionais relativas à expansão do Programa Farmácia Popular

do Brasil, a qual consiste na disponibilização de medicamentos à população por meio

do  comércio  varejista  farmacêutico.  Seu  art.  3º  prevê  que,  na  execução  e  na

operacionalização do Programa, o Ministério da Saúde poderá firmar parcerias com

instituições públicas.

De acordo com o exposto, verifica-se que o Poder Executivo, no uso de seu poder

discricionário, poderá instalar e implantar novos serviços para a disponibilização de

medicamentos por meio da celebração de convênios e parcerias com outros entes e

instituições.

Como o projeto  de  lei  em análise  pretende criar  o Programa Farmácia  Popular

sobre Rodas, há de se falar, também, do conceito de unidade volante.

A Lei Federal nº 5.991, de 17/12/1973, que dispõe sobre o controle sanitário do
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comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras

providências, determina, em seu art.  6º,  que o fornecimento de medicamentos (ou

dispensação,  nos  termos  da  lei)  é  privativo  de  farmácia,  drogaria,  posto  de

medicamentos, unidade volante e dispensário de medicamentos. No seu art. 4º, inciso

XIII,  conceitua posto de medicamentos e unidade volante como “estabelecimentos

destinados  exclusivamente  à  venda  de  medicamentos  industrializados  em  suas

embalagens originais e constantes de relação elaborada pelo órgão sanitário federal,

publicada na imprensa oficial, para atendimento a localidade desprovida de farmácia

ou drogaria”.

O Decreto Federal nº 74.170, de 10/6/74, que regulamenta a lei citada, em seu art.

18,  determina  que,  para  atender  às  necessidades  e  peculiaridades  de  regiões

desprovidas  de  farmácia,  drogaria  e  posto  de  medicamentos,  “o  órgão  sanitário

competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, consoante legislação

supletiva  que  baixem,  poderá  licenciar  unidade  volante,  para  a  dispensação  de

medicamentos  constantes  de  relação  elaborada  pelo  Serviço  Nacional  de

Fiscalização da Medicina e Farmácia e publicada no Diário Oficial da União”.

O § 1º do mesmo artigo estabelece que “as regiões são aquelas localidades mais

interiorizadas, de escassa densidade demográfica e de povoação esparsa”. O § 3º

dispõe que a licença será concedida “a título precário, prevalecendo apenas enquanto

a região percorrida pela unidade volante licenciada não disponha de estabelecimento

fixo de farmácia ou drogaria”.  O § 2º define unidade volante como “a que realize

atendimento através de qualquer meio de transporte, seja aéreo, rodoviário, marítimo,

lacustre  ou  fluvial,  em  veículos  automotores,  embarcações  ou  aeronaves  que

possuam condições adequadas à guarda dos medicamentos”.

Como se verifica pelo exame da legislação federal, a medida pretendida no projeto

de lei em exame já possui previsão legal e regulamentação própria.

No âmbito estadual, a Lei nº 14.133, de 21/12/2001, que dispõe sobre a Política

Estadual de Medicamentos, tem, entre outros objetivos, o de facilitar  o acesso da

população aos medicamentos essenciais. Em seu art. 4º, incisos I e IX, prevê que,

para a implementação da citada Política, caberá ao Estado coordenar e executar a

assistência farmacêutica, por meio da Coordenação de Assistência Farmacêutica da
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Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  bem  como  criar  condições  favoráveis  à  efetiva

fiscalização  e  ao  controle  da  matéria-prima,  da  produção,  do  transporte,  da

distribuição, da comercialização e do uso de medicamentos. Logo, compete à Pasta

de  Saúde,  pela  via  administrativa,  coordenar,  controlar  e  executar  as  atividades

relativas à distribuição dos medicamentos, em conformidade com as normas gerais

estabelecidas pela União.

Para  além  do  apontado,  a  implementação  da  medida  pleiteada  implicaria  a

disponibilização  de  veículos  de  transporte  devidamente  equipados,  tanto  para

acondicionar quanto para vender medicamentos, em todos os Municípios do Estado,

o que certamente acarretaria  aumento  de  despesa para o Executivo.  Ora,  em se

tratando de aumento de despesa, há que atender as exigências previstas nos arts. 15

e 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 – Lei de Responsabilidade

Fiscal –, o que não ocorre no caso em tela.

Quanto ao art. 3º do projeto de lei em análise, que trata da autorização para que o

Poder  Executivo  celebre  convênios,  há  de  se  ressaltar  que  tal  prerrogativa  já  é

conferida expressamente pela Constituição Federal, no art. 84, e pela Constituição

Estadual, no art. 10, inciso III, o que torna inócua tal previsão.

Por  todo  o  exposto,  verifica-se  que  a  proposição  em  estudo  encontra  óbices

intransponíveis à sua tramitação nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Ante  os  argumentos  expendidos,  concluímos  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 600/2011.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bruno Siqueira - Carlin Moura

- Cássio Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 773/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Delvito  Alves,  a  proposição  em  tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei  nº  895/2007,  “veda a inscrição de Municípios,

órgãos ou entidades municipais no Sistema Integrado de Administração Financeira do
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Estado - Siafi -, nas situações que menciona, e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Compete agora a esta Comissão, nos termos regimentais, examinar a juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

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 1.358/2011, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que “veda

a inscrição de Municípios, órgãos ou entidades municipais no Sistema Integrado de

Administração  Financeira  do  Estado  -  Siafi  -,  nas  situações  que  menciona,  e  dá

outras providências”.

Fundamentação

Inicialmente,  salienta-se  que  a  proposição  em  estudo  tramitou  na  legislatura

passada  e,  na  análise  realizada  por  esta  Comissão,  obteve  parecer  pela

constitucionalidade, com a Emenda nº 1. Como não houve alteração no panorama

jurídico a justificar a análise da matéria sob um prisma diferente, utilizamo-nos dos

argumentos expendidos naquela oportunidade.

De acordo com o  art.  1º  da  proposição em análise,  fica vedada a inscrição de

Municípios, órgãos ou entidades de direito público ou privado municipal no Sistema

Integrado de Administração Financeira - Siafi  -  do Estado de Minas Gerais ou em

qualquer sistema público estadual de restrição ao acesso a recursos públicos, em

razão de mora,  inadimplemento ou situação irregular  decorrente  de  convênios  ou

instrumentos  congêneres  firmados  com  o  Estado  de  Minas  Gerais,  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 28/6/94.

O art. 2º do projeto estabelece que compete ao órgão responsável pela liberação

dos  recursos  ou  à  Advocacia-Geral  do  Estado  promover  os  atos  necessários  à

responsabilização do agente que tenha dado causa à mora, ao inadimplemento ou à

situação  de  irregularidade  de  convênios,  contratos,  ajustes  ou  instrumentos
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congêneres que apresentem vícios na respectiva prestação de contas.

Como  lembra  o  autor  da  proposta,  em  justificação  extremamente  bem

fundamentada,  “a  inclusão  do  Município  no  cadastro  de  inadimplentes  resulta  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”.  Alude,  pois,  ao  problema  das  chamadas  sanções

institucionais,  que penalizam, em última instância,  o  cidadão-contribuinte  e  não o

agente público desidioso.

No âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o autor menciona

trecho de consulta respondida pelo Conselheiro Moura e Castro, que corrobora o seu

pensamento:

“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 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  para  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
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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 publica e a implantação das ações de

governo  destinadas  à  população,  refutando  a  incidência  de  sanção  institucional.”

(Consulta nº 703228, Rel.: Conselheiro Moura e Castro, Sessão 28/9/2005.)

O  autor  também  arrola  algumas  decisões  judiciais  que  mostram  que  a

inadimplência  causada  por  irresponsabilidade  de  ex-gestores  públicos  não  pode

causar prejuízo à comunidade:

“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. 00012.) 

“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  vedação  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.) 

Quanto ao conteúdo dos pronunciamentos acima referidos, embora se orientem por
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premissas  de  inegável  valor  social,  consubstanciam  decisões  tomadas  à  luz  de

situações concretas, cuja excepcionalidade impõe o afastamento de regras restritivas

de  direito  em  favor  da  aplicação  de  princípios  como  o  da  dignidade  da  pessoa

humana. Isso não quer dizer que o comando normativo que determina inscrever no

Siafi  Municípios  inadimplentes  com  o  Estado  seja,  em  tese,  inconstitucional.  As

exceções  às normas em vigor  não lhes  retiram a validade.  Apenas mostram que

normas existem para as situações normais, conforme asseverado por Carl Schmitt,

um dos mais ilustres juristas da constituinte de Weimar.

Assim, quer-se registrar que não se pode, categoricamente e de modo apriorístico,

afirmar  que  seja  medida  inconstitucional  determinar  a  inclusão,  no  Siafi,  dos

Municípios que não estão cumprindo obrigações financeiras para com o Estado. No

entanto,  é  plenamente  sustentável,  do  ponto  de  vista  jurídico,  a  opção  política

contrária, ou seja a vedação a que se proceda à inscrição municipal, estabelecendo-

se hipóteses razoáveis que configuram situações de exceção, aquelas que as normas

muitas vezes não conseguem alcançar de modo justo.

A propósito, a proibição estabelecida no projeto apresenta-se em termos bastante

razoáveis,  pois  veda  a  inscrição  no  Siafi  apenas  se  o  administrador  público,  no

exercício do mandato, não tiver dado causa à irregularidade ou se 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 28/6/94.

Tal lei complementar, que cuida da organização do Tribunal de Contas do Estado,

não  deixa  de  conferir  respaldo  à  orientação  defendida  no  projeto,  conforme

demonstra o autor:

“Art. 61 - A liberação de recurso financeiro para a execução de contrato, convênio,

acordo,  ajuste  e  instrumentos  congêneres  celebrados  com  Estado  ou  Município

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. 
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§ 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”.

Ao  final  de  sua  justificação,  o  autor  demonstra  que  se  deve  considerar  parte

legítima para propor ação de prestação de contas quem tiver o direito de exigi-las ou

a obrigação de prestá-las, de tal modo que, “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”.  Assim,

“mais  consentâneo  com  os  modernos  primados  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  necessárias  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”.

Lembre-se, por derradeiro, que iniciativa semelhante à que ora se examina já foi

tomada nesta Casa, por meio do Projeto de Resolução n° 595/2007. É bom dizer que

a dita proposta foi considerada antijurídica pela Comissão de Constituição e Justiça

não em virtude do seu conteúdo, mas da forma adotada pelo autor para veiculá-la,

conforme se infere do trecho abaixo transcrito:

“Como se vê, o autor  da proposta em análise se insurge contra dispositivos de

decreto que poderiam sim ser editados por ato normativo do Chefe do Executivo no

uso  do  seu  poder  regulamentador,  pois  que  encontram  sustentação  nos  citados

dispositivos da Lei Federal nº 8.666, de 1993. (...) Fica evidente a discordância do

autor quanto ao conteúdo que as referidas normas encerram, mas, por outro lado,

não  há  questionamento  quanto  à  sua  base  de  sustentação  jurídica.  O  autor  da

matéria baseia sua argumentação na necessidade de impedir que o Poder Executivo
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proceda ao bloqueio dos Municípios no Siafi. Todavia, a sustação dos efeitos de ato

do Executivo serve  a propósito  diverso – qual  seja  o  de corrigir  as  exorbitâncias

daquele Poder na edição de decretos –, e não a questionamento do conteúdo político

dos atos que foram licitamente editados. Esta, como se observa, é uma questão de

natureza política”.

Com efeito, em se tratando de questão de natureza política, considerando que a

ordem jurídica dá guarida à pretensão do autor, que rigorosamente seguiu a forma

constitucionalmente  estabelecida,  só  resta  concluir  pela  juridicidade  da  proposta.

Apenas se propõe a supressão do art.  2°,  pois  este  estabelece comando para a

Advocacia-Geral  do  Estado,  em  desrespeito  às  regras  de  iniciativa  legislativa.

Ademais, o citado artigo diz o óbvio, não trazendo novidade alguma ao conjunto de

atribuições dos agentes de controle estaduais.

Finalmente, cabe-nos, por força da Decisão Normativa da Presidência n° 12, de

2003, manifestar nossa opinião sobre o Projeto de Lei nº 1.358/2011, do Deputado

Sargento Rodrigues, anexado à proposição. Trata-se de reprodução do projeto em

estudo,  apenas  excluindo-se  o  art.  2º  da  proposta,  tal  como  sugerido  por  esta

Comissão quando de sua análise na precedente legislatura.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 773/2011 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2°.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - André Quintão - Luiz Henrique - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 786/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  João  Leite,  o  projeto  de  lei  em  análise,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  267/2007,  cria  as  Comissões  Internas  de

Prevenção  de  Acidentes  –  Cipa  –  nas  escolas  de  ensino  médio  da  rede pública
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estadual. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação

A proposição em exame pretende instituir, nas escolas da rede estadual de ensino

médio, Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – Cipas. Conforme ressalta o

autor  da  proposição,  o  seu  objetivo  é  criar  um  instrumento  que  conscientize  a

comunidade  escolar  da  importância  dos  conceitos  de  segurança  e  limpeza,  de

práticas necessárias para o combate de doenças como estresse e lesão por esforço

repetitivo, bem como de técnicas de ergonomia, além de constituir um espaço para a

adoção de medidas voltadas para o combate à violência,  o estímulo à cidadania,

alertando a comunidade escolar para os malefícios de práticas violentas e de outras

práticas danosas comuns no ambiente escolar.

Tal  iniciativa  se  espelha  nas  Cipas  do  direito  do  trabalho,  que  são  comissões

formadas por representantes do empregador e dos empregados com a atribuição de

prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho. São funções das Cipas nas

empresas a realização de vistoria das condições de risco nos ambientes de trabalho;

a adoção de medidas de segurança para reduzir ou neutralizar os riscos existentes; o

fornecimento  ao  trabalhador  de  equipamento  de  proteção  individual  adequado  à

respectiva  função;  a  formação,  o  treinamento  e  a  manutenção  de  equipes

especializadas  para  atendimento  em  situações  de  emergência,  bem  como  a

orientação e a divulgação, buscando conscientizar as pessoas sobre a importância de

adotarem uma postura preventiva. 

O projeto já foi analisado por essa Comissão em duas legislaturas, por meio do

exame dos Projetos de Lei nºs 267/2007 e 397/2003. Em tais oportunidades já se

ressaltou que iniciativas nesse sentido foram adotadas com êxito em outros Estados

e Municípios da Federação. 
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No parecer exarado na análise do Projeto de Lei nº 267/2007, foi mencionado um

trabalho  publicado  pelo  Núcleo  de  Saúde  Pública  da  Universidade  Federal  de

Pernambuco, no qual se destacou que “o acidente é um evento não intencional e

evitável,  causador  de lesões físicas e/ou emocionais  no âmbito doméstico ou nos

outros ambientes sociais, como o do trabalho, do trânsito, da escola, de esportes e o

de  lazer  (...)  Esse  conjunto  de  eventos  consta  na  Classificação  Internacional  de

Doenças  –  CID  (OMS,  1985,  e  OMS,  1995)  –  sob  a  denominação  de  causas

externas. Conclui-se, no referido estudo, que, no ambiente escolar, frequentemente

ocorrem acidentes que prejudicam o desempenho do aluno. Por outro lado, a escola

contém um potencial humano – alunos, professores, pessoal de apoio – que pode

atuar,  após  capacitação  adequada,  na  prevenção  e  na  prestação  de  primeiros

socorros a vítimas de acidentes, tenham eles ocorrido ou não no âmbito da escola.

Por fim, reconhece-se que ações como as previstas no projeto em exame, que visam

a  despertar  a  necessidade  de  que  todos  se  tornem  agentes  multiplicadores  dos

conhecimentos e das atitudes que salvam vidas, ampliando a cidadania, dentro e fora

da escola, inserem-se no ‘ideário da promoção da saúde, vinculado ao movimento

difundido  mundialmente  de  Cidades  Saudáveis’.  (Universidade  Federal  de

Pernambuco: “Prevenção de Acidentes e Capacitação para Execução de Primeiros

Socorros em Escolas Públicas”, p 4)”. 

No  que  toca  à  constitucionalidade  da  matéria,  ratificamos  o  entendimento  já

exarado por esta Comissão em outras oportunidades, segundo o qual “projeto de lei

de iniciativa parlamentar não pode criar órgão nem tampouco detalhar atribuições e

competências específicas a serem desempenhadas pelas escolas públicas, que são

entes vinculados ao Poder Executivo, sob pena de violar o princípio constitucional da

separação dos Poderes”. Todavia, cabe ao Legislativo a edição de uma norma que

determine que as escolas adotarão medidas de prevenção de acidente no âmbito das

escolas públicas. Entendemos que o projeto de lei em exame pode ser aprimorado

por meio da apresentação de um substitutivo que retire suas impropriedades jurídicas

e trate de instituir uma política pública a ser adotada pelas escolas da rede estadual

de  ensino  médio  com  o  intuito  de  conscientizar  a  comunidade  escolar  sobre  a

importância da prevenção de acidentes e violência. Dessa forma, o Estado estaria
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fazendo uso de sua competência concorrente para legislar sobre ensino e proteção à

saúde, prevista no art. 24 da Constituição da República, de forma genérica e abstrata,

estabelecendo uma norma programática a ser observada pelas  escolas de ensino

médio. 

Destaque-se que a criação das Cipas nas escolas públicas não irá gerar despesa

para o Estado. 

Verificamos, ainda, a necessidade de retirar do projeto o dispositivo que autoriza o

Executivo  a  firmar  convênios  para  a  consecução  dos  objetivos  consignados  na

proposição  por  ser  esta  uma  ação  própria  daquele  Poder,  a  qual  prescinde  de

autorização  legislativa.  Da  mesma  forma,  julgamos  desnecessária  a  previsão,

constante do art. 5º do projeto, de que as despesas decorrentes da lei correrão por

conta de dotações orçamentárias próprias. Propomos, ainda, alterações que visam a

adequar  o projeto à técnica legislativa.  Por  esses motivos apresentamos,  ao final

deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  786/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

apresentado. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a prevenção de acidentes e violência nas escolas da rede estadual de

ensino médio. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  escolas  públicas  estaduais  de  ensino  médio  adotarão  em  suas

dependências  políticas  de  prevenção  de  acidente  e  de  violência  que  envolvam

alunos, professores e servidores da escola, com o objetivo de: 

I - identificar as áreas que apresentem risco de acidentes nas escolas;

II  -  levantar  as  causas  das  doenças  decorrentes  do  trabalho  desenvolvido  nas

escolas;

III - identificar as causas da violência no âmbito escolar;

IV -  sugerir  e implementar medidas de segurança para reduzir  ou neutralizar os

problemas detectados;
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V - orientar e conscientizar a comunidade escolar sobre os problemas existentes e

sobre a importância da adoção de medidas preventivas. 

Parágrafo  único  –  Para  os  fins  previstos  no  “caput”,  as  escolas  poderão  criar

Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – Cipas.

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

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Cássio

Soares - Luiz Henrique - Delvito Alves - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 823/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa a 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, por ela apresentado.

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 823/2011 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município  de  Itueta  imóvel  com área de 2.116,53m² situado no lugar  denominado

Córrego Santa Angélica, Fazenda Cremasco, naquele Município.

No atendimento do interesse público, a proposição estabelece que o referido bem

seja utilizado para o funcionamento de uma escola municipal. Ainda com o propósito

de assegurar a defesa do interesse coletivo, está prevista a reversão do imóvel 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,  ficando  a

autorização 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
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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.  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 da proposição 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 e não implica repercussão na Lei Orçamentária.  Portanto,

pode ser transformado em lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 823/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Antônio Júlio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 865/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

desarquivamento  do  Projeto de Lei  nº  1.065/2007,  dispõe sobre  diretrizes  para  a

elaboração da Política Estadual de Segurança Pública e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  31/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete  a  esta  Comissão,  nos  termos  do  Regimento  Interno,  examinar  a

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação

A proposta em epígrafe,  conforme anuncia sua ementa,  pretende fixar  diretrizes

para a elaboração da política estadual de segurança pública.

É importante ressaltar que a proposição tramitou nesta Casa na legislatura anterior,
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oportunidade em que esta Comissão analisou detidamente a matéria no que tange ao

juízo de  admissibilidade e apresentou substitutivo.  Vale  conferir  o  posicionamento

expressado  anteriormente  e  reproduzir  a  argumentação  jurídica  apresentada  na

ocasião:

Do ponto de vista jurídico e formal, não há óbice à tramitação da matéria, a qual se

insere  no  âmbito  da  competência  legislativa  estadual,  à  vista,  especialmente,  do

disposto no art. 144 da Constituição da República, que confere aos Estados membros

atribuição  para  o  exercício  do  policiamento  preventivo  e  repressivo.  Ademais,  a

proposta, em regra, não contém vício de iniciativa, como se pode inferir da leitura do

art. 66 da Constituição Estadual. Nesse aspecto, apenas algum ajuste deve ser feito,

conforme adiante será demonstrado.

Quanto ao conteúdo, a ideia é merecedora de aplauso, tendo em vista que pretende

colaborar para a resolução de um dos problemas que mais gera aflição na população

mineira. 

Passemos, então, ao exame pormenorizado do projeto.

De acordo com o art. 1º da proposta em exame, a política estadual de segurança

pública  tem  por  fim  “consolidar  a  qualidade  de  vida  dos  cidadãos”  por  meio  da

segurança pública. Tal nota explicativa pode ser suprimida, pois que atos normativos,

tão somente, expedem comandos.

Ainda o art. 1º informa que a política em estudo pressupõe a realização de parceria

entre o poder público e a iniciativa privada, no combate à violência. Esse comando

deve  ser  mais  bem  integrado  ao  conjunto  dos  dispositivos  do  projeto.  Ademais,

explicitamos que as parcerias podem ocorrer também entre o Estado e o Município,

medida que tende a tornar as ações de combate à violência e à criminalidade mais

ajustadas às singularidades das diversas localidades mineiras.

O art. 2º, por razões ligadas à técnica legislativa, também merece reestruturação no

corpo  da  proposta.  Nele,  revelam-se as  demais  diretrizes  da  política  estadual  de

segurança pública, como já referido. 

A primeira  delas  diz  que deverá  haver  a  inscrição  das  pessoas  jurídicas  como

contribuintes  estaduais  em  projetos  relacionados  com  a  segurança  pública.  A

segunda  prega  a  ampla  divulgação  dos  projetos  técnicos  que  puderem  ser
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implantados  em  parceria  com  a  iniciativa  privada,  a  fim  de  que  os  interessados

possam deles participar.

A terceira diretriz, segundo a qual deverá ocorrer compensação tributária em razão

de investimentos realizados na área de segurança pública, pede reparo. É importante

deixar  claro que medidas compensatórias,  além de dependerem de lei  específica,

devem ser autorizadas pelo Poder Executivo, a fim de que se faça a devida análise

das repercussões financeiras da medida.

O inciso IV do art. 2º, por sua vez, dispõe sobre a previsão de ressarcimento das

obrigações do Estado nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A regra ficou um

tanto obscura. Ademais, não há necessidade de mencionar a aplicabilidade de leis já

aplicáveis. O dispositivo também carece de mudança.

O  inciso  V  do  mesmo  artigo  trata  da  participação  de  representante  do  Poder

Legislativo em todas as fases de elaboração de programas de parceria no combate à

violência. Estamos acrescentando a sociedade civil organizada, mas deixando para o

regulamento a definição da forma de participação. 

Também  é  importante  acrescer  ao  projeto  regra  que  impõe  sejam  constituídos

grupos de trabalho para a elaboração dos atos normativos referentes aos programas

da política estadual de segurança pública. A intenção é garantir mais eficácia à lei,

com o cuidado de não estabelecer normas que venham a interferir na organização do

Poder Executivo.

A regra do art.  3º,  a qual prescreve atribuições para a Secretaria de Estado de

Defesa Social, contém vício de iniciativa e, por isso, deve ser suprimida.

Suprimimos o art. 4º, segundo o qual a compensação tributária para contribuintes

interessados nas parcerias de combate à violência não implica prejuízo do repasse da

cota-parte devida aos Municípios. Os repasses constitucionais já estão assegurados,

independentemente da norma em questão. Além disso, destacamos como primeira

diretriz  da  política  em estudo  a  colaboração  entre  Estado,  Municípios  e  iniciativa

privada.

A cláusula  de  regulamentação  do  art.  5º,  conforme entendimento  pacificado na

doutrina e na jurisprudência nacionais, ofende o princípio da separação dos Poderes,

devendo, igualmente, ser suprimida.
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Finalmente,  acatando  sugestão  do  Deputado  Rômulo  Veneroso,  inserimos

acréscimo  que  trata  da  criação  dos  Núcleos  de  Gerenciamento  de  Segurança

Pública,  que  terão  por  objetivo  auxiliar  na  implementação  de  políticas  públicas

voltadas para o combate à violência e à criminalidade em Municípios que apresentem

problemas semelhantes.

Conclusão

Com  fundamento  nas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  865/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece diretrizes para a elaboração da política estadual de segurança pública e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º – A política estadual de segurança pública, a ser regulamentada pelo Poder

Executivo, obedecerá às seguintes diretrizes:

I  –  parceria  entre  o  Estado,  a  iniciativa  privada  e  os  Municípios,  por  meio  da

celebração de convênios e instrumentos congêneres;

II – ampla divulgação dos projetos que puderem ser implantados em parceria com a

iniciativa privada, a fim de que os interessados possam deles participar;

III  –  participação  de  representantes  do  Poder  Legislativo  e  da  sociedade  civil

organizada em todas as fases de elaboração dos programas da política estadual de

segurança pública.

Art. 2º – Serão constituídos grupos de trabalho para contribuir na elaboração de

anteprojetos de atos normativos referentes aos programas da política estadual  de

segurança pública e para acompanhar sua implementação. 

§ 1° – Os anteprojetos a que se refere o “caput” de ste artigo incluirão propostas

relativas:

I  –  à compensação tributária  em razão de investimentos realizados na área de

segurança pública, desde que autorizados pelo poder público;

II – à instituição de categoria própria de contribuinte estadual para a pessoa jurídica

que colabora em projetos relacionados com a segurança pública;
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III – à criação de Núcleos de Gerenciamento de Segurança Pública em Municípios

que  apresentem  características  semelhantes  de  violência  e  criminalidade,  com  o

objetivo de estudar e propor políticas públicas em matéria de segurança pública.

§ 2° –  Fica  garantida a participação de representan te do Poder  Legislativo  nos

grupos de trabalho de que trata o “caput”,  com a função de apresentar e discutir

sugestões referentes aos programas da política estadual de segurança pública e de

fiscalizar sua execução, observadas as normas constitucionais e legais em vigor.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Delvito Alves, Presidente - Cássio Soares, relator - Luiz Henrique - Rosângela Reis

- André Quintão - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 879/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Almir Paraca, visa a autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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

apresentada.

Agora, vem a este órgão colegiado,  a fim de receber parecer quanto à possível

repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 879/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Itajubá  o  imóvel  com  área  de  2.000m²,  situado  na  Rua

Benjamim Constant, no Bairro Morro Chic, nesse Município, para o funcionamento de

atividades educacionais.

Cabe destacar  que o  art.  2° da  proposição determina  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 tiver sido dada essa destinação.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei
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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

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 879/2011,  no 1º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Antônio Júlio - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 996/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  o  projeto  em  tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.335/2010, dispõe sobre a obrigatoriedade de

adequação de guichês a fim de viabilizar o atendimento de pessoas portadoras de

necessidades especiais que dependam de cadeira de rodas para sua locomoção.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para receber parecer.

Cabe agora  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende criar mecanismos que possam proporcionar mais

facilidade  e  comodidade  aos  portadores  de  necessidades  especiais,  quando

pessoalmente atendidos em estabelecimentos públicos e  privados do Estado,  tais

como agências bancárias, repartições, terminais rodoviários, aeroportos, entre outros.
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Para  tanto,  obriga  os  mencionados  agentes  do  mercado  a  utilizar  balcões

devidamente  adaptados,  de  modo  a  proporcionar  a  essas  pessoas  melhores

condições de atendimento, em termos de conforto, segurança e acessibilidade.

Conforme  enfatizado  pelo  autor  na  justificação  do  projeto,  a  Constituição  da

República assegura a todos o direito de igualdade bem como a proteção e integração

social das pessoas portadoras de necessidades especiais.

É oportuno ressaltar que a proposição tramitou nesta Casa na legislatura anterior,

tendo esta Comissão analisado de forma detalhada a matéria no que tange ao juízo

de  admissibilidade.  Naquela  ocasião,  a  Comissão  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria e apresentou emenda.

Tendo  em  vista  a  inexistência  de  mudanças  constitucionais  supervenientes  que

propiciassem uma nova interpretação do projeto, somos levados a ratificar o mesmo

posicionamento,  reproduzindo  parte  da  argumentação  jurídica  anteriormente

apresentada:

“A  matéria  encontra-se  na  órbita  da  competência  concorrente  da  União,  dos

Estados e do Distrito Federal, o que pode ser constatado pelo disposto no art. 24,

inciso XIV, da Constituição da República.

Não é demais lembrar que a Lei Federal nº 7.853, de 24/10/89, que dispõe sobre o

apoio às pessoas portadoras de deficiência, prevê a obrigação do poder público de

assegurar a essas pessoas as condições mínimas para que possam exercer os seus

direitos  básicos,  inclusive  aqueles  que  proporcionem  o  seu  bem-estar  pessoal,

conforme ocorre no caso em análise.

Vê-se, pelo disposto no art. 2º, inciso V, alínea “a”, da referida lei, quando versa

sobre  as  medidas  a  serem  implementadas  para  a  consecução  dos  objetivos

almejados na área das edificações, um direcionamento certo quanto à necessidade

da execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e das vias

públicas, exatamente conforme proposto no projeto em análise.

A Lei nº 10.098, de 19/12/2000, por sua vez, estabeleceu normas gerais e critérios

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou

com  mobilidade  reduzida,  tratando,  inclusive,  de  questões  relativas  ao  chamado

mobiliário  urbano.  A norma  deixou  de  estabelecer,  entretanto,  qualquer  exigência
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relativa  à  adequação  dos  guichês  de  atendimento  dos  órgãos  e  entidades

mencionadas no art. 1º do projeto.

A Assembleia Legislativa,  a propósito,  tem aprovado inúmeras propostas com o

objetivo de proporcionar mais integração social aos deficientes, dentro da prerrogativa

que lhes é assegurada pela Carta Federal e pela Constituição do Estado.

Não  é  demais  lembrar  a  existência  da  Lei  nº  5.187,  editada  em  14/1/2008,  no

Estado do Rio de Janeiro, a qual versa sobre a matéria, e da Resolução nº 2.878, de

2001,  do  Banco  Central  do  Brasil,  que,  no  exercício  do  seu  poder  regulamentar,

obriga  as  instituições  financeiras  a  adotar  medidas  que  objetivem  assegurar  a

facilidade de acesso para pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade

reduzida  aos  guichês  de  caixa  e  aos  terminais  de  autoatendimento  bem  como a

facilidade  de  circulação  para  essas  pessoas  nas  dependências  desses

estabelecimentos.

Nada  mais  oportuno,  portanto,  que  tal  prerrogativa  se  estenda  aos  demais

estabelecimentos  previstos  pela  proposição,  o  que,  sem  dúvida,  haverá  de  ser

considerada  uma  ação  afirmativa  do  Estado,  em  proveito  dos  cidadãos  que

dependem de condições mais específicas para o pleno exercício dos direitos e das

garantias fundamentais asseguradas a todos os brasileiros.

Constata-se, também, não haver nenhum impeditivo a que se instaure, no caso, o

processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Entendemos, finalmente, pela necessidade de suprimir o parágrafo único do art. 1º

do  projeto,  que estabelece a  altura  do  balcão de atendimento  aos  portadores  de

necessidades especiais, por tratar-se de norma de natureza eminentemente técnica.

Acreditamos que a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – se mostra

melhor  qualificada  para  a  adoção  dos  normativos  relativos  à  adequação  das

construções  e  mobiliários  que  melhor  atendam  às  necessidades  das  pessoas

deficientes.  Estaremos,  deste  modo,  evitando  riscos  de  estabelecer  padrões

inadequados e editar normas incompatíveis entre si, que em nada contribuem para a

efetiva  proteção  dos  interesses  das  pessoas  contempladas  pelos  comandos

constantes da proposta”.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 996/2011, com a Emenda nº 1, a seguir redigida:

EMENDA Nº 1

Suprima-se o parágrafo único do art. 1º do projeto.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Cássio Soares - Delvito Alves

- André Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.066/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.839/2008, “institui o Estatuto de Museus e dá

outras providências”. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Cultura  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 citado

Regimento.

Fundamentação

Inicialmente,  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

alteração constitucional ulterior que propiciasse uma nova interpretação da matéria,

passamos a transcrever a argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“A proposição em comento tem o propósito de instituir o Estatuto de Museus e dar

outras providências. Para tanto, propõe uma definição genérica de museus, a qual

abrange ‘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
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sociedade e de seu desenvolvimento’.

Em seguida, o projeto enumera os princípios fundamentais dos museus, entre os

quais destacamos a valorização da dignidade humana, a promoção da cidadania e a

valorização e a preservação do patrimônio cultural e ambiental. Além disso, faculta a

qualquer  entidade  a  criação  de  museu,  independentemente  do  regime jurídico,  e

determina que a sua criação, fusão e extinção devem ser realizadas por meio de

documento  público.  O  projeto  estabelece,  ainda,  que  a  elaboração  de  planos,

programas e projetos museológicos que visem à criação, fusão ou manutenção de

museus deve estar em sintonia com a Lei nº 7.287, de 1984, a qual dispõe sobre a

regulamentação da profissão de museólogo. 

No que concerne à caracterização dos museus públicos, a proposição enquadra

nesse gênero as instituições museológicas vinculadas ao poder público e localizadas

no território mineiro, a par de estabelecer o dever do Estado de instituir um plano

anual que garanta o funcionamento dos museus públicos e o cumprimento de suas

finalidades.  Esses  museus  serão  regidos  por  ato  normativo  específico,  poderão

celebrar  convênios  para  a  sua  gestão  e  terão  em  seus  quadros  servidores

qualificados e em número suficiente para o atendimento de seus objetivos. 

O projeto dá ênfase à preservação e conservação dos bens culturais integrantes do

acervo e prescreve que os museus deverão dispor de condições necessárias para

garantir a segurança dos usuários, dos servidores e de suas instalações. Ademais,

faculta  aos  museus  estabelecer  restrições  à  entrada  de  objetos  e,  em  caráter

excepcional,  de  pessoas,  mediante  ato  devidamente  fundamentado.  Determina

também a obrigatoriedade de implementação de um programa de segurança,  por

parte de cada museu, a fim de prevenir e neutralizar perigos, o qual tem natureza

confidencial. 

A proposição estabelece, de forma explícita, que o estudo e a pesquisa nortearão a

política  de  aquisições  e  descartes  dos  museus  públicos,  a  identificação  e

caracterização  dos  bens  culturais  incorporados  ou  incorporáveis,  bem  como  as

atividades com fins de documentação, de conservação, de interpretação e exposição

e educação. Ademais, determina que os museus deverão disponibilizar oportunidades

de  prática  profissional  aos  estabelecimentos  de  ensino  que  ministrem  cursos  de
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museologia e afins, nos campos disciplinares atinentes às funções museológicas e à

sua vocação. 

No  tocante  ao  acervo  dos  museus,  o  projeto  prescreve  a  obrigatoriedade  de

manutenção  de  documentos  atualizados  sobre  os  bens  culturais,  por  meio  de

registros  e  inventários.  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,  a  fim  de  evitar  destruição,  perda  ou

deterioração. Se se tratar de museus vinculados ao Estado, este dará publicidade, no

diário oficial do Estado, dos termos dos descartes a serem efetuados pela instituição.

O  projeto  define  inventário  estadual  como ‘a  inserção  de  dados  sistematizada  e

atualizada  periodicamente  sobre  os  bens  culturais  existentes  em  cada  museu,

objetivando a sua identificação e proteção’.

A  proposição  trata,  ainda,  do  Plano  Museológico,  entendido  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’. Esse plano define a missão básica dos

museus  e  sua  função  específica  junto  à  sociedade,  devendo  ser  elaborado,

preferencialmente, com a participação dos servidores dos museus, de especialistas,

parceiros  sociais,  usuários  e  consultores  externos,  levando  em  conta  suas

habilidades e especificidades. 

O projeto contém disposições atinentes às Associações de Amigos de Museus, que

abrangem  as  entidades  de  direito  privado,  sem  fins  econômicos,  constituídas  na

forma da legislação civil  e  que atendam aos  requisitos  da  lei.  Tais  entidades,  no

exercício de suas atribuições, submeterão à aprovação prévia da instituição a que se

vinculem  os  planos,  projetos  e  ações.  Além  disso,  institui  o  Sistema  Mineiro  de

Museus,  entendido  como  ‘uma  rede  organizada  de  instituições  museológicas,

baseado  na  adesão  voluntária,  configurado  de  forma  progressiva  e  que  visa  à
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coordenação, articulação, mediação, qualificação e cooperação entre os museus’. Tal

sistema tem por finalidade promover a interação entre os museus, instituições afins e

profissionais ligados ao setor, visando ao constante aprimoramento da utilização de

recursos  materiais  e  culturais;  a  valorização,  o  registro  e  a  disseminação  de

conhecimentos específicos no campo museológico; e a qualidade do desempenho

dos museus por meio da implementação de procedimentos de avaliação, a par de

outros objetivos previstos no projeto. 

Quanto aos objetivos específicos do mencionado sistema, a proposição em exame

enumera vários,  entre os  quais  destacamos  os seguintes:  promover  a  articulação

entre as instituições museológicas, observada sua autonomia jurídico-administrativa,

cultural  e  técnico-científica;  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;

estimular a participação e o interesse dos diversos segmentos da sociedade no setor

museológico;  e  contribuir  para  a  implementação,  manutenção  e  atualização  do

Cadastro Mineiro de Museus. 

O  sistema de  que  se  cogita  pode  abarcar  os  museus  públicos  e  privados,  as

instituições educacionais relacionadas à área de museologia e as entidades afins, em

conformidade  com  a  legislação  específica.  Cabe  ressaltar  que  os  museus  que

integram o sistema terão prioridade quanto aos benefícios instituídos por  políticas

públicas voltadas para essa seara. 

Finalmente,  a  proposição  trata  das  penalidades  administrativas  impostas  às

pessoas cujo comportamento acarretarem degradação, inutilização ou destruição de

bens culturais, sujeitando os infratores às seguintes sanções: multa, que varia de 10

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – Ufemgs – a 1000 Ufemgs; perda ou

restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Estado, pelo prazo de 5

anos;  perda  ou  suspensão  da  participação  em  linhas  de  financiamento  em

estabelecimentos oficiais de crédito, pelo prazo de 5 anos; proibição de celebração de

contrato  com  o  poder  público,  por  igual  período;  e  suspensão  parcial  de  suas

atividades.

Uma vez enunciados os principais pontos do projeto, a primeira observação a fazer
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é  que  se  trata  de  reprodução  quase  literal  do  Projeto  de  Lei  nº  115/2008,  da

Comissão  de  Educação  e  Cultura  da  Câmara  dos  Deputados,  o  qual  está  em

tramitação no Congresso Nacional. 

Não há dúvida de que o tema de que trata a proposição enquadra-se no gênero da

cultura,  pois  os  museus  contêm  um  conjunto  de  obras  de  arte,  objetos  ou

documentos,  que  são  bens  culturais  dignos  de  preservação  por  seu  relevante

interesse social. A proteção desse acervo de bens pode ocorrer de várias formas, seja

por  meio  de  inventários,  seja  por  meio  de  registros,  seja  mediante  vigilância,

tombamento ou desapropriação. 

O  art.  23  da  Constituição  da  República  enumera  as  matérias  de  competência

comum de todos os entes da Federação brasileira (União, Estados, Distrito Federal e

Municípios), entre as quais se destaca a proteção de documentos, obras e outros

bens de valor histórico, artístico e cultural,  os monumentos, as paisagens naturais

notáveis  e  os  sítios  arqueológicos.  O  inciso  IV  do  mencionado  art.  23  prevê  a

competência  dessas  entidades  político-administrativas  para  ‘impedir  a  evasão,  a

destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico,

artístico ou cultural’. O inciso V, por sua vez, cuida dos meios de acesso à cultura, à

educação e à ciência.

A competência comum, também chamada de competência horizontal, significa que

todos  os  entes  federados  gozam  da  prerrogativa  legal  para  atuar  nos  assuntos

elencados pelo referido dispositivo em igualdade de condições. Assim, a competência

da União para proteger e preservar os bens culturais não exclui a competência dos

Estados e dos Municípios para tomar as providências cabíveis no âmbito dos seus

respectivos  territórios.  Essa  competência  abrange  tanto  a  prerrogativa  de  legislar

sobre a matéria quanto a de praticar as ações concretas que visem à proteção e à

preservação dos bens culturais. Portanto, cada ente político pode tomar as medidas

que  lhe  pareçam  mais  vantajosas  para  alcançar  o  fim  público  previsto  no

ordenamento constitucional, a saber, a proteção das obras de arte e a garantia de

acesso ao acervo cultural. Nessa linha de raciocínio, a edição de normas jurídicas

sobre museus encarta-se nitidamente na competência dos Estados Federados.

O art. 24, VII, da mencionada Constituição também inseriu o tema no âmbito da
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competência  legislativa  concorrente  da  União,  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,

também conhecida como competência vertical. Aqui, a ênfase é dada à prerrogativa

de editar  normas jurídicas sobre  a  proteção do patrimônio  cultural.  No campo da

legislação concorrente, cabe à União – e apenas a ela – a elaboração das normas

gerais  vinculantes  para  os  demais  entes  da  Federação.  A  rigor,  são  normas

principiológicas que estabelecem diretrizes e parâmetros a serem respeitados pelos

Estados e o Distrito Federal, aos quais compete a edição de regras específicas. 

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, o assunto regulado

no projeto não está constitucionalmente reservado a qualquer órgão ou autoridade.

Além  disso,  a  proposição  não  contém  regras  de  organização  administrativa  do

Executivo, embora a maioria dos museus públicos estejam vinculados a esse Poder.

Trata-se, na verdade, do estabelecimento de regras gerais e impessoais que deverão

nortear as ações desenvolvidas no âmbito dessas instituições de natureza cultural, o

que é próprio do Parlamento, que tem na função normativa sua atividade típica.

Ressalte-se, ainda, que a Lei Maior dedicou a Seção II do Capítulo III à cultura, e o

‘caput’ do art. 215 determina o dever do poder público de garantir a todos o pleno

exercício dos direitos culturais e de acesso às fontes da cultura, além de apoiar e

incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Ademais, o § 1º do

art.  216  da  citada  Carta  prevê  a  participação  da  comunidade  na  proteção  do

patrimônio cultural, o que é tratado na proposição em comento. 

Por outro lado, é oportuno assinalar que o simples fato de a Lei nº 11.726, de 1994,

que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, dedicar uma seção

aos  museus  (arts.  47  a  58)  não  impede  o  legislador  de  editar  norma autônoma

dispondo sobre o Estatuto dos Museus. Aliás, não há contraste entre as disposições

do projeto e as diretrizes fixadas pela citada lei, uma vez que o objetivo central de

ambos  é  a  proteção  do  patrimônio  cultural.  A par  de  outras  disposições,  aquele

diploma prevê as seguintes atribuições da Secretaria de Estado da Cultura: ações de

incentivo à preservação dos bens culturais móveis das comunidades e manutenção e

expansão das unidades museológicas locais; orientação para a restauração de bem

cultural  móvel  integrante  de  acervo  de  instituição pública  estadual;  elaboração de

parecer prévio para a alienação, reforma ou destruição de bem móvel ou imóvel, de
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propriedade  do  Estado,  que  apresente  valor  cultural;  e  manutenção  de  cadastro

centralizado de bens móveis, de propriedade pública ou particular, de relevante valor

cultural para o Estado.

Não  obstante  a  competência  do  Estado para  a  disciplina  da  matéria,  o  projeto

contém alguns equívocos e imprecisões técnicas passíveis de retificação.

O art. 6º da proposição, que reproduz o disposto no art. 7º do citado Projeto de Lei

nº 115/2008, tem o propósito de assegurar a qualquer entidade a liberdade para a

instituição de museus. Entretanto, a redação do dispositivo não nos parece a mais

adequada, razão pela qual apresentamos a Emenda nº 1, que visa ao aprimoramento

do texto, sem, todavia, contrariar o espírito da disposição.

O art. 9º do projeto também contém uma imprecisão técnica, pois determina que a

denominação de museu distrital só poderá ser realizada por museu autorizado pelo

Estado a utilizá-la. Ora, o termo “distrital” previsto no dispositivo não se justifica, uma

vez que não se trata de museu a ser instituído por distritos de Municípios. No caso,

parece-nos que houve reprodução equivocada do art. 11 da proposição que tramita

no Congresso Nacional,  o  qual  se refere a museus criados no âmbito do Distrito

Federal. Para corrigir esse vício jurídico, apresentamos a Emenda nº 2, que tem o

escopo de suprimir do dispositivo a expressão ‘ou distrital’.

Por outro lado, os § 2º, 3º e 4º do art. 39 do projeto, os quais cuidam do inventário

estadual dos bens dos museus, contêm defeitos de natureza constitucional. O § 2º

prevê,  explicitamente,  que  o  inventário  estadual  dos  bens  dos  museus  não  terá

implicações na propriedade, posse ou outro direito real. A nosso ver, tal comando,

além de desnecessário, invade a esfera de competência da União, por ter implicações

no campo do direito civil. Apenas a União poderia decidir, por meio de ato legislativo,

se tal inventário teria ou não repercussão na órbita civil. Assim, o preceito deve ser

extirpado do texto.

O § 3º prescreve que esse inventário será coordenado pela Secretaria de Estado da

Cultura,  fato  que  configura  atribuição  de  competência  a  órgão  subordinado

diretamente  ao  Governador  do  Estado.  Comando  dessa  natureza  só  pode  ser

emanado do Chefe do Poder Executivo, e não por meio de iniciativa de membro desta

Casa Legislativa, razão pela qual o dispositivo deve ser excluído do projeto.
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O § 4º do citado art. 39, de forma equivocada, trata da integridade do inventário

nacional, quando, na verdade, deveria cogitar de inventário estadual, razão pela qual

apresentamos a Emenda nº 3, que tem o escopo de dar nova redação ao art. 39.

O art. 44 do projeto enumera os itens que poderão constar no Plano Museológico, o

que  expressa  apenas  uma faculdade  assegurada  aos  museus  para  introduzir  os

temas previstos no citado preceito. O inciso IV desse artigo detalha os programas

passíveis  de  serem  contemplados  no  Plano,  entre  os  quais  se  destacam  os

programas  institucional,  de  gestão  de  pessoas,  de  acervos,  de  pesquisa  e  de

segurança.  Entendemos  que,  por  se  tratar  de  dispositivo  desprovido  de  força

vinculante, não há necessidade desse excesso de detalhamento, ficando a cargo de

cada  museu,  mediante  ato  normativo  específico,  decidir  sobre  o  conteúdo  desse

documento. Por essa razão, propomos a supressão do inciso IV do art. 44, por meio

da Emenda nº 4.

O art. 55 da proposição enumera 12 objetivos específicos do Sistema Mineiro de

Museus, os quais estão genericamente previstos no art. 54, que prevê a finalidade

desse Sistema, não havendo razão para tal pormenorização. Esta deve ficar a cargo

de regulamento do Executivo ou de decisão interna do próprio museu. Nesse ponto,

assinale-se que esses objetivos estão expressamente previstos no art. 2º do Decreto

nº 45.236, de 2009, que institui o Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais e dá

outras providências. Assim, propomos a supressão do art. 55, por meio da Emenda nº

5. 

Igualmente,  o art.  59  da proposição,  que cuida do Sistema Mineiro de Museus,

contém disposições que extrapolam o campo de competência do Estado, por tratar de

direito  de preferência  em caso de venda judicial  de  bens  culturais.  No intuito  de

suprimir o dispositivo, apresentamos a Emenda nº 6.

O inciso I do art. 62 do projeto, que estabelece pena pecuniária a quem degrada,

inutiliza ou destrói bens dos museus, veda a cobrança da multa pelo Estado se ela já

tiver sido aplicada pelo Município. Parece-nos que o objetivo por excelência da norma

é  não  penalizar  a  pessoa  que  já  pagou  a  multa  a  outra  entidade  federada  pelo

comportamento lesivo  aos  bens culturais,  e  não apenas  ao Município.  A título  de

exemplificação, se a União aplicou a penalidade de multa a determinado indivíduo em
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face de sua conduta irregular, esse fato exclui a cobrança dessa multa por parte do

Estado.  Para  corrigir  esse  equívoco,  apresentamos  a  Emenda  nº  7,  que  tem  o

propósito de inserir no texto do dispositivo a União e o Distrito Federal.” 

Finalmente, cumpre salientar que, em virtude da edição do Decreto nº 45.236, de

2009, que instituiu o Sistema Estadual de Museus, e tendo em vista a necessidade de

uniformização das expressões constantes no ordenamento jurídico estadual, afigura-

se-nos razoável  substituir  a expressão “Sistema Mineiro de Museus” por “Sistema

Estadual de Museus” para conferir mais clareza às disposições normativas aplicáveis

à espécie. Para tanto, apresentamos a Emenda nº 8.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.066/2011 com as Emendas nºs 1 a 8, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1 

Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:

“Art.  6º  –  É  facultada  a  qualquer  entidade  a  instituição  de  museus,

independentemente do regime jurídico, observado o disposto nesta lei.”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se do art. 9º a expressão “ou distrital”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 39 a seguinte redação: 

“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 – Para efeito da integridade do inventário estadual, os museus responsabilizar-

se-ão pela inserção dos dados sobre seus bens culturais.”.

EMENDA Nº 4

Suprima-se o inciso IV do art. 44.

EMENDA Nº 5

Suprima-se o art. 55.
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EMENDA Nº 6

Suprima-se o art. 59.

EMENDA Nº 7 

Dê-se ao inciso I do art. 62 a seguinte redação:

“Art. 62 – (...)

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, União ou

Distrito Federal;”.

EMENDA Nº 8

No projeto, substitua-se a expressão “Sistema Mineiro de Museus” por  “Sistema

Estadual de Museus”. 

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Luiz Henrique - Delvito Alves.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 10/5/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  notificando o falecimento do Sr.  Glycon Terra

Pinto, ocorrido em 8/5/2011, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/5/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Inácio Franco

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

do  Deputado  Vanderlei  Miranda; aprovação  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à Constituição nºs 21 e 22/2011

-  Projetos  de  Lei  nºs  1.634 a  1.664/2011 -  Requerimentos nºs  638 a  686/2011 -

Requerimentos da Deputada Rosângela Reis e outros, das Comissões de Educação

e de Segurança Pública, da Deputada Rosângela Reis (2) e dos Deputados Anselmo

José  Domingos,  João  Leite  e  outros,  Neilando  Pimenta  e  Fred  Costa,  Leonardo

Moreira,  Neider  Moreira,  Sargento  Rodrigues  (2),  Elismar  Prado  (2),  Alencar  da

Silveira  Jr.  (2),  Dinis  Pinheiro,  Délio  Malheiros  (2)  e  Agostinho  Patrus  Filho  -

Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Administração  Pública,  de

Segurança Pública,  de Direitos  Humanos e de Saúde e dos Deputados Duilio  de

Castro, João Leite, Tiago Ulisses e Bonifácio Mourão - Questão de ordem - Oradores

Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Tenente  Lúcio,  Antônio  Carlos  Arantes,  Paulo

Lamac e Bosco - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questão

de ordem - Decisões da Presidência (2) - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação

da Presidência - Leitura de Comunicações - Questões de ordem; chamada para a

recomposição do número regimental; existência de quórum para a continuação dos

trabalhos - Despacho de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Segurança

Pública  e  dos  Deputados  Elismar  Prado,  João  Leite  e  outros,  Anselmo  José

Domingos,  Neilando  Pimenta  e  Fred  Costa,  Leonardo  Moreira,  Neider  Moreira,

Sargento Rodrigues (2),  Elismar  Prado,  Alencar da Silveira Jr.  (2),  Dinis  Pinheiro,

Délio  Malheiros  (2)  e Agostinho Patrus  Filho  e  da  Deputada Rosângela  Reis  (2);

deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:  Prosseguimento  da  votação  de

requerimento  da  Comissão  de  Transporte;  renovação  da  votação;  aprovação;

verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação -
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Questões  de  ordem;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia  -  Requerimento  do

Deputado Rogério Correia;  deferimento;  questão de ordem; discurso do Deputado

Rogério  Correia;  questões  de  ordem;  chamada  para  a  recomposição  do  número

regimental;  existência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  2ª  Fase:

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

da discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 821/2011; discurso do Deputado João

Leite;  encerramento  da  discussão  -  Inexistência  de  quórum  para  votação  -

Requerimento do Deputado Bonifácio Mourão; deferimento; discurso do Deputado Zé

Maia - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

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

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin

Moura - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo -

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 - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo

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

Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

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

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

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

Wanderley Ávila.  Desculpe-me,  Deputado Vanderlei  Miranda, lembrei-me do nosso

colega Deputado que hoje está no Tribunal de Contas.

O Deputado Vanderlei  Miranda -  Sr.  Presidente, pretendo chegar ao Tribunal de

Contas,  mas ainda continuo nesta Casa.  O lapso de V.  Exa.  não me ofende em

absolutamente nada porque tenho pelo Presidente do Tribunal de Contas apreço e

amizade, e, bom pescador como eu, ele, com toda a certeza, tem a minha admiração.

Sr.  Presidente,  em  relação à  ata,  gostaria  que  o  Secretário  Jayro  Lessa  a  lesse

novamente para eu melhor entender quando fala a respeito da minha intervenção,

que  não  foi  exatamente  sobre  o  quórum,  porque solicitei  verificação  de  votação.

Portanto, não ficou muito claro para mim.

O Sr. Secretário - (- Lê trecho da ata.)

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, é exatamente sobre esse trecho

que quero fazer o comentário sobre a ata. Embora sabendo que se trata de uma

síntese da ata, tive a impressão de que o lido não é a síntese, mas o todo. Fiz uma

questão de ordem, naturalmente em função da forma como foi feita a verificação,

questionando a necessidade da presença do Deputado no Plenário. Aliás, pedi - está

registrado  nos  anais  da  reunião  desta  manhã  -  que  constasse  em  ata  a  minha

observação  quanto  à  necessidade  daquela  presença.  A questão  foi  prontamente

respondida por V. Exa., mas, na ata, não está clara a questão que levantei citando até

o Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Tendo sido lido novamente o trecho da ata, a Presidência informa

a V. Exa. que foram lavradas duas atas da reunião, a que foi lida, sucinta, e outra em

minúcias, que será publicada no “Diário do Legislativo”, onde constarão na íntegra as

questões de ordem levantadas por V. Exa. por duas vezes.

O Deputado Vanderlei Miranda - Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

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

Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 21/2011

Dá nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  O art.  256 da Constituição do Estado passa a vigorar  com a seguinte

redação:

"Art. 256 - São consideradas datas magnas do Estado o dia 21 de abril,  Dia de

Tiradentes, o dia 16 de julho, Dia de Minas, e dia 8 de dezembro, Dia das Gerais.

§ 1º - As semanas em que recaírem os dias 16 de julho e 8 de dezembro serão

denominadas  Semana  de  Minas  e  Semana  das  Gerais,  respectivamente,  e

constituirão períodos de celebrações cívicas em todo o território do Estado.

§ 2º - A Capital do Estado será transferida simbolicamente para a cidade de Ouro

Preto no dia 21 de abril, para a cidade de Mariana no dia 16 de julho, e para a cidade

de Matias Cardoso no dia 8 de dezembro.".

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Paulo Guedes - Dinis Pinheiro - José Henrique - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar

Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair

Nogueira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Neilando Pimenta - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas -

Sávio Souza Cruz - Tadeuzinho Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda.

Justificação: Pretendemos com esta proposta de emenda à Constituição mineira
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contribuir para a revisão da história da fundação do nosso Estado, reconhecendo que

esta se deu não só como dispõem os registros baseados nos documentos oficiais,

produzidos principalmente pela administração portuguesa na Colônia, mas também

considerando  outras  fontes,  como  os  registros  feitos  por  viajantes,  cronistas  e

estudiosos da época. Essas fontes confirmam estarem as origens mineiras ligadas à

conquista e ao povoamento dos sertões do Norte e Vale do Rio São Francisco, fato

que nos remete ao reconhecimento tardio de Matias Cardoso como primeiro povoado

plantado nas imensidões dos gerais e marco fundador de uma história que merece o

devido reconhecimento nos tempos atuais.

A proposição  do  dia  8  de  dezembro  para  a  comemoração  do  Dia  das  Gerais

justifica-se por  ser  o dia  consagrado a  Nossa Senhora  da  Conceição,  cuja igreja

matriz,  erguida no séc. XVII  em Matias Cardoso, é um verdadeiro marco histórico

anunciando a conquista dos sertões mineiros. Tombada pelo Instituto do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional - Iphan - em 19/2/54, foi erguida pelo filho de Matias

Cardoso,  Januário  Cardoso  de  Almeida,  que,  como  o  pai,  seguiu  o  caminho  de

conquistador e povoador dos sertões mineiros e fundou o Povoado de Morrinhos, que

depois  levou o nome de seu pai.  Consta  que Januário  Cardoso foi  sepultado no

interior da Igreja, como era usual naqueles tempos. Em relação à história oficial, a

adoção  dessa  data  significa  o  reconhecimento  político,  no  calendário  de

comemorações oficiais do Estado, da importância do Norte para Minas Gerais.

Na segunda metade do séc. XVII, dois grandes movimentos de ocupação territorial

dirigiram-se para Minas – um, a partir de São Paulo, e outro, do Nordeste do Brasil –

e aqui constituíram duas grandes áreas, com diferentes personalidades geográficas e

históricas. Um formou a região Sul de Minas, chegando até São Paulo, e o outro

formou uma área muito mais extensa, que ia do Noroeste de Minas Gerais ao Oeste

da Bahia e ao extremo Sul do Piauí.

A conquista e ocupação das terras do Vale do São Francisco inicia-se, segundo a

historiografia, com as entradas e bandeiras, inauguradas, em Minas, pela expedição

de Espinosa, em meados do séc. XVI,  e encerra-se com a fixação dos currais de

gado de Matias Cardoso nos fins do séc. XVII, quando também começa a história da

mineração. Nesse período, encerrou-se o processo de conquista do território em que
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viviam  as  tribos  indígenas  estabelecidas  na  margem  direita  do  Alto  Médio  São

Francisco.

Os primeiros relatos escritos no Brasil a respeito do São Francisco assinalam que

este rio sempre foi muito povoado por diversas nações indígenas. Relatos indicam

que, em 1612, expedições já teriam atingido o Rio Carinhanha. Menos de um século

depois, o São Francisco já estava “ descoberto de uma e outra banda [e] povoado”.

Num mapa feito em 1656, há o registro dos cursos do Rio São Francisco e de seus

afluentes mais importantes (o Rio das Velhas e o Pará), apesar de as escalas na

representação do próprio São Francisco ainda serem muito imprecisas.

As últimas três décadas do séc. XVII foram as decisivas no processo de conquista e

ocupação da zona são-franciscana entre a barra do Rio das Velhas e Carinhanha.

Entre  1671  e  1694,  circulou  pelo  Vale  do  São  Francisco  a  bandeira  de  Matias

Cardoso de Almeida, que, segundo Basílio de Magalhães, estava "destinada a jugular

os bárbaros (índios)”. Desde 1651, faziam-se as campanhas da guerra de extermínio

dos índios, e a zona de criação de gado, que crescia então, ficava nas antigas terras

das tribos.

A transferência de Matias Cardoso para o arraial que depois passou a levar seu

nome começou a ser feita antes de 1689, pois nessa época o lugar já contaria com

"bastante povoação". Numa carta do Governador-Geral do Brasil, há o registro de que

a intenção  de Matias  Cardoso,  por  haver  trazido  muitas  famílias  para  o  Rio  São

Francisco, inclusive a sua, era fundar uma vila.

Os documentos sobre a atuação de Matias  Cardoso na guerra contra os  índios

permitem precisar a data de fundação do arraial. O convite para que Matias Cardoso

de Almeida assumisse o posto de “mestre-de-campo e governador absoluto da guerra

dos bárbaros" foi feito pelo Governador-Geral em 9/12/1688. Portanto, a fundação do

arraial data dos anos imediatamente anteriores a 1688. Esta povoação passou em

seguida  a  ser  conhecida  pelo  nome de  Arraial  de  Matias  Cardoso e  é  como tal

mencionada,  em  1704,  pelo  informante  de  Antonil  nas  minas;  em  1706,  pelo

Governador-Geral, D. Rodrigo da Costa, e por um autor anônimo em 1706 ou 1707.

As fazendas de Matias Cardoso contribuíram para abastecer de gado a região das

Minas.  Mas,  ao  que  parece,  o  povoado  foi  mudado  de  lugar,  provavelmente  em
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função de uma cheia no Rio São Francisco, em 1712. A cidade que leva atualmente

seu nome foi  de  fato  o  arraial  do  filho  de Matias  Cardoso,  Januário  Cardoso de

Almeida, antes conhecido como Arraial dos Morrinhos.

Acreditamos  que  é  desnecessário  comprovar  o  que  todos  já  sabem:  que  a

povoação dos sertões mineiros e da região do São Francisco aconteceu bem antes

em relação à da região das minas. Queremos, assim, que esse fato histórico seja

conhecido  e  valorizado  por  todos  em  nosso  Estado.  Acreditamos  que  esse

reconhecimento é o ponto de partida para garantirmos maior atenção das diversas

instâncias  governamentais  em  relação  ao  nosso  patrimônio,  à  nossa  cultura  e  a

nossa gente.

Por  isso  é  importante  a  apresentação  desta  proposta  de  emenda,  que  vai  ao

encontro do que propõe o Movimento Catrumano, do Norte de Minas, que tem como

principal objetivo o reconhecimento da região como berço fundador da sociedade de

Minas Gerais, por parte da comunidade acadêmica, das autoridades governamentais

e da população em geral, o qual implicará o reconhecimento do papel simbólico da

região para o Estado e deverá provocar uma justa revisão historiográfica.

Reconhecer  que  as  origens  de  Minas  Gerais  estão  no  Norte  deverá  ter

consequências  práticas  como  a  implementação  de  ações  que  contribuam  para

valorizar e preservar nosso patrimônio histórico e cultural, bem como de um plano de

desenvolvimento que aproveite todas as potencialidades da região.

A instituição da data de 8 de dezembro como o Dia das Gerais, com a transferência

simbólica da Capital  do Estado para Matias Cardoso, como já ocorre hoje para a

cidade de Mariana, significará o reconhecimento e a valorização das duas formações

do Estado: uma, originária das minas de ouro, tendo Mariana como símbolo, e outra,

dos gerais, especificamente do antigo povoado do desbravador Matias Cardoso.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 22/2011

Altera  os  arts.  61,  90,  171  e  173  da  Constituição  do  Estado  para instituir  a

obrigatoriedade da elaboração e cumprimento do Plano de Metas e Prioridades pelos

Poderes Executivos Estadual e Municipais, com base nas propostas da campanha
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eleitoral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O art. 61 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte inciso XX:

“Art. 61 - (…)

XX -  propor  sugestões,  acréscimos  e críticas  ao  Plano de Metas e  Prioridades

apresentado pelo Governador do Estado.”.

Art. 2º - O art. 90 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes inciso XIX

e §§ 1º a 6º:

“Art. 90 - (…)

XIX - encaminhar à Assembleia Legislativa, no prazo de até cento e vinte dias após

a posse, o Plano de Metas e Prioridades, elaborado de acordo com as propostas

defendidas na campanha e registradas na Justiça Eleitoral.

§ 1º  -  O Plano de Metas e Prioridades conterá diretrizes, objetivos, prioridades,

ações estratégicas, indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da

administração pública estadual e servirá de base para a elaboração do plano a que se

referem os arts. 153 e 154, parágrafo único.

§ 2º - O Plano de Metas e Prioridades será imediata e amplamente divulgado por

meio eletrônico de acesso público e por outros veículos de comunicação de massa de

amplo alcance social e debatido publicamente no âmbito da Assembleia Legislativa,

podendo  receber  sugestões,  que  poderão  ser  incorporadas  ao  texto  original,  e

destaques.

§ 3º - O Poder Executivo divulgará amplamente, até 30 de abril, 31 de agosto e 31

de dezembro de cada ano, os relatórios quadrimestrais de desempenho da execução

do Plano de Metas e Prioridades.

§  4º  -  O Poder  Executivo  divulgará,  até  1º  de  março do primeiro  ano de cada

mandato, os indicadores de desempenho relativos à execução do Plano de Metas e

Prioridades,  os  quais  serão elaborados,  visando  a  promoção  do  desenvolvimento

sustentável, com base nos seguintes critérios:

a) erradicação da miséria;

b) inclusão social, com redução das desigualdades regionais e sociais;

c) atendimento das funções sociais urbanas e rurais, com melhoria da qualidade de
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vida e do meio ambiente;

d) cumprimento da função social da propriedade urbana e rural, nos termos dos

arts. 245 e 247 desta Constituição;

e) promoção e defesa dos direitos fundamentais individuais e sociais da pessoa

humana;

f) promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e combate à poluição

sob todas as formas;

g)  universalização  do  atendimento  dos  serviços  públicos,  com  observância  das

condições  de  regularidade,  continuidade,  eficiência,  rapidez  e  cortesia  no

atendimento  ao  cidadão;  segurança,  com  o  emprego  das  melhores  técnicas,

métodos,  processos e equipamentos,  e  modicidade das tarifas  e preços públicos,

considerando diferentes condições econômicas da população;

h) promoção da transparência e da ética na gestão pública;

i)  promoção  de  uma  economia  inclusiva,  sustentável,  ecologicamente  limpa  e

responsável.

§ 5º - As alterações planificadas que se tornarem convenientes, a critério do Poder

Executivo,  sempre  em  conformidade  com  a  legislação  vigente,  deverão  ser

justificadas por escrito e amplamente divulgadas, com as respectivas justificações,

pelos  meios  de  comunicação,  observado  o  disposto  no  §  2º  deste  artigo,  e

encaminhadas  previamente,  no  início  de  sua  implementação,  à  Assembleia

Legislativa.

§ 6º - O não cumprimento do Plano de Metas e Prioridades, sem justificação, torna

o titular do mandato inelegível.”.

Art. 3º - O art. 171 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes §§ 3º a

10:

“Art. 171 - (…)

§ 3º - O Prefeito encaminhará à Câmara Municipal, no prazo de até cento e vinte

dias após a posse,  o Plano de Metas e Prioridades de sua gestão, elaborado de

acordo com as propostas defendidas na campanha e registradas na Justiça Eleitoral.

§ 4º  -  O Plano de Metas e Prioridades conterá diretrizes, objetivos, prioridades,

ações estratégicas, indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da
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administração pública municipal e servirá de base para a elaboração do Plano a que

se refere a alínea “a” do inciso II deste artigo.

§ 5º – O Plano de Metas e Prioridades será imediata e amplamente divulgado por

meio eletrônico de acesso público e por outros veículos de comunicação de massa de

amplo  alcance  social  e  debatido  publicamente  no  âmbito  da  Câmara  Municipal,

podendo  receber  sugestões,  que  poderão  ser  incorporadas  ao  texto  original,  e

destaques.

§ 6º - O Poder Executivo Municipal divulgará amplamente, até 30 de abril, 31 de

agosto e 31 de dezembro de cada ano, os relatórios quadrimestrais de desempenho

da execução do Plano de Metas e Prioridades.

§ 7º - O Poder Executivo Municipal divulgará, até 1º de março do primeiro ano de

cada mandato,  os  indicadores de  desempenho relativos à  execução do Plano de

Metas  e  Prioridades,  os  quais  serão  elaborados,  visando  a  promoção  do

desenvolvimento sustentável, com base nos seguintes critérios:

a) erradicação da miséria;

b) inclusão social, com redução das desigualdades locais e sociais;

c) atendimento das funções sociais urbana e rural, com melhoria da qualidade de

vida e do meio ambiente;

d) cumprimento da função social da propriedade urbana e rural, nos termos dos

arts. 245 e 247 desta Constituição;

e) promoção e defesa dos direitos fundamentais individuais e sociais da pessoa

humana;

f) promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e combate à poluição

sob todas as formas;

g)  universalização  do  atendimento  dos  serviços  públicos,  com  observância  das

condições  de  regularidade,  continuidade,  eficiência,  rapidez  e  cortesia  no

atendimento  ao  cidadão;  segurança,  com  o  emprego  das  melhores  técnicas,

métodos,  processos e equipamentos,  e  modicidade das tarifas  e preços públicos,

considerando as diferentes condições econômicas da população;

h) promoção da transparência e da ética na gestão pública;

i)  promoção  de  uma  economia  inclusiva,  sustentável,  ecologicamente  limpa  e
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responsável.

§ 8º - As alterações planificadas que se tornarem convenientes, a critério do Poder

Executivo municipal, sempre em conformidade com a legislação vigente, deverão ser

justificadas por escrito e amplamente divulgadas, com as respectivas justificações,

pelos  meios  de  comunicação,  observado  o  disposto  no  §  5º  deste  artigo,  e

encaminhadas previamente, no início de sua implementação, à Câmara Municipal.

§ 9º - O Prefeito de Município cuja população seja inferior a vinte mil habitantes

apresentará  Plano  de  Metas  e  Prioridades  resumido,  observados  os  indicadores

dispostos no § 7º deste artigo.

§ 10 - O não cumprimento do Plano de Metas e Prioridades, sem justificação, torna

o titular do mandato inelegível.”.

Art. 4º - O art. 173 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 173 - (…)

§ 3º - Cabe à Câmara Municipal propor sugestões, acréscimos e críticas ao Plano

de Metas e Prioridades apresentado pelo Prefeito.”.

Art. 5º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Rosângela Reis - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr.

-  Almir  Paraca  -  Ana Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Cássio

Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito  Alves -  Doutor  Viana -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -  Durval Ângelo -

Elismar Prado - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor

Xavier - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira -

Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição - PEC - do plano de metas e

da  responsabilidade  eleitoral  destina-se  a  acrescentar  à  Carta  Magna  mineira
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dispositivos que viabilizem a obrigatoriedade da elaboração e cumprimento do Plano

de Metas e Prioridades pelos Poderes Executivos Estadual e Municipais, com base

nos  compromissos  assumidos  na  campanha  e  registrados  na  Justiça  Eleitoral,  e

procura  estimular  a  melhoria  da  gestão  pública,  principalmente  na  aplicação  dos

recursos,  e  permitir  à  população  melhor  avaliação e  controle  das  ações,  obras e

serviços realizados pelos governos estadual e municipais.

Iniciativa  liderada  pela  Rede  Nossa  São  Paulo,  que  reúne  organizações  não

governamentais  paulistas,  e  já  vitoriosa  no  Município  de  São  Paulo,  em 2008,  o

movimento da PEC do plano de metas e da responsabilidade eleitoral tenta agora

aproveitar a mobilização popular semelhante que levou à Lei da Ficha Limpa.

Em  editorial  da  edição  de  16/4/2011,  o  jornal  “Folha  de  S.  Paulo”  destaca:  “A

proposta  pode  contribuir  para  o  amadurecimento  da  democracia,  por  criar

ferramentas  para  a  população  controlar  de  modo mais  direto  o  desempenho dos

governantes”.

Historicamente, temos presenciado, durante o processo eleitoral, muitas promessas

e programas de governo serem apresentados aos eleitores para angariar votos, mas

depois, na prática, as ações são executadas de forma genérica, empírica ou mesmo

contrária,  pelas  mais  diferentes  razões  e  sem  a  participação  e  fiscalização  da

população. Esta medida contribuirá para evitar a decepção dos eleitores, apesar da

“necessidade de cautela contra expectativas excessivas” de efetivo cumprimento do

planejado,  da  possível  “defasagem  na  atualização  do  banco  de  dados”  e  da

necessidade de se “evitar que o plano de metas seja visto como barreira à mudança

de prioridade imposta por novas circunstâncias”, conforme alerta a mesma “Folha” no

editorial citado. 

Diferentemente  dos  planos  plurianuais,  que  estabelecem  as  diretrizes  para  os

grandes projetos e não incluem promessas de campanha, esta proposta de emenda

exige a fixação de metas quantitativas e mensuráveis, cujo cumprimento possa ser

monitorado em todas  as  áreas  da  administração pública,  e  inclui  a  prestação  de

contas a cada quatro meses. Segundo Oded Grajew,  Coordenador-Geral da Rede

Nossa  São  Paulo,  a  medida  “é uma revolução política  que  vai  gerar  campanhas

eleitorais mais responsáveis,  permitir  uma avaliação mais  objetiva dos políticos e,
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consequentemente, um voto mais consciente” (jornal “Folha de S. Paulo”, edição de

9/4/2011, pág. A-18).

Esta proposição procura conciliar a iniciativa dessa Rede com a PEC nº 10/2011,

apresentada na Câmara dos Deputados, em 6/4/2011, pelo Deputado Federal Luiz

Fernando Machado (PSDB-SP), acrescentando à primeira ideia a possibilidade de

punir com a inelegibilidade os governantes que não cumprirem o Plano de Metas e

Prioridades.

Assim, na certeza de que esta proposição contribuirá para a adoção de uma nova

postura  de  responsabilidade  eleitoral  e  para  a  melhoria  da  gestão  dos  recursos

públicos, solicito o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa para a

aprovação desta proposta de emenda à Constituição.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.634/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.667/2010)

Cria  câmaras  restaurativas  nas  instituições  de  ensino  do  Estado  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criadas câmaras restaurativas nas instituições de ensino público e

privado de nível fundamental e médio do Estado.

Art.  2º - As câmaras restaurativas têm por finalidade promover o encontro entre

pessoas  diretamente  envolvidas  em  uma  situação  de  violência  ou  conflito,  seus

familiares e a comunidade de referência, visando à resolução pacífica do conflito.

Art. 3º - A participação dos envolvidos no conflito, seus familiares e representantes

da comunidade é de caráter voluntário.

Parágrafo único - Os alunos ou membros da comunidade escolar não poderão, sob

nenhuma hipótese, sofrer punição em virtude de recusa em participar do encontro

restaurativo.

Art. 4º - Os conflitos apreciados pelas câmaras restaurativas são aqueles ocorridos

em âmbito escolar.

Parágrafo único - Conflitos ocorridos fora do espaço físico da escola podem ser
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levados às câmaras restaurativas, desde que tenham ligação com a atividade escolar.

Art. 5º - São atribuições das câmaras restaurativas:

I  -  incentivar  a participação voluntária das pessoas envolvidas ou atingidas pelo

conflito;

II - acolher, orientar e preparar as partes e as comunidades de referência para o

encontro restaurativo;

III - facilitar o diálogo entre as partes, respeitando a voluntariedade, a autonomia e o

livre convencimento;

IV - promover a abordagem multidisciplinar do conflito, dentro das possibilidades da

escola, de forma a atender as necessidades dos envolvidos;

V - promover intervenções restaurativas de caráter preventivo, no sentido de atuar

nas causas subjacentes ao conflito e reduzir a probabilidade de recidivas;

VI  -  comunicar  às  autoridades responsáveis  a ocorrência  de crimes ou de atos

infracionais equiparados a crime;

VII - redigir o termo de acordo, quando alcançado, ou atestar a inviabilidade do seu

alcance;

VIII - zelar para que os acordos restaurativos realizados não contenham obrigações

aviltantes à dignidade humana;

IX  -  acompanhar  e  facilitar,  sempre  que  possível,  o  cumprimento  dos  acordos

restaurativos;

X  -  manter  registro  dos  casos  e  seus  desdobramentos,  observado  o  sigilo  na

identificação dos participantes;

XI  -  estabelecer  relacionamento  técnico  e  operacional  com  outras  câmaras

restaurativas, visando ao aperfeiçoamento do serviço;

XII  -  orientar  o  encaminhamento  de  participantes  do  encontro  restaurativo  a

serviços de atendimento social, médico, psicológico ou jurídico, quando demandado;

XIII  -  divulgar  as  câmaras  restaurativas  como  espaço  alternativo  de  resolução

pacífica de conflitos e de construção de uma cultura de paz.

Art. 6º - É dever dos membros das câmaras restaurativas atuar com neutralidade e

imparcialidade, garantir a voluntariedade de participação das partes na intervenção

restaurativa e assegurar a confidencialidade das informações prestadas na condução
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do encontro restaurativo.

Art. 7º - Fica estabelecida a seguinte configuração mínima para a composição das

câmaras restaurativas:

I - um representante do corpo docente;

II - um representante do corpo discente;

III - um representante dos auxiliares de ensino;

IV - um representante de familiares de alunos.

Art. 8º - A participação dos profissionais da educação nas câmaras restaurativas se

dará em adição às suas funções regulamentares, devendo as horas trabalhadas ser

computadas para fins de cumprimento da carga horária.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: Dos 12 mil estudantes pesquisados em seis Estados, no ano de 2009,

70% afirmaram ter sido vítimas de violência escolar.  Outros 84% apontaram suas

escolas como violentas.

Por outro lado, de acordo com questionário do Sistema Nacional de Avaliação da

Educação Básica - Saeb -,  respondido por 11.467 professores da rede pública de

ensino, em 2008, 37,64% dos educadores sofreram alguma forma de violência nas

dependências  da  escola  no  último  ano,  uma escalada  que  vai  desde  agressões

verbais até atentados contra a vida ou alunos assistindo a aulas portando armas de

fogo, muitas vezes transformando o professor, de autoridade, em refém de crianças e

adolescentes.

A mesma pesquisa indica que 42,35% das escolas públicas participantes do Saeb

têm  parte  das  dependências,  internas  ou  externas,  pichadas  ou  depredadas.

Fenômeno  antigo  sob  nova  nomenclatura,  o  “bullying”  se  mantém  no  ambiente

escolar,  causando  traumas  psicológicos  muitas  vezes  irreversíveis  em  crianças  e

adolescentes por adicionar em suas manifestações a violência contemporânea.

A resposta  institucional  mais  utilizada  no  trato  da  violência  escolar  tem  sido,

historicamente,  a  retribuição  do  ato  praticado.  A lógica  retributiva  é  baseada  no

princípio de que todo ato ofensivo ou violento deve ser retribuído com uma punição
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correspondente à intensidade da ofensa ou violência. Assim, a demanda que se faz

às autoridades é por um maior endurecimento da legislação e das punições aplicadas

aos autores de atos de violência.

Entretanto, não se tem revelado eficaz combater a violência nas escolas colocando

mais grades nos corredores e janelas, instalando câmeras de vigilância, levantando

muros mais altos, tornando mais severas as penalidades dos sistemas disciplinar e

penal.

Respostas reativas à violência não têm efeitos duradouros porque se limitam a lidar

com a sua superfície e não consideram o lugar de onde ela surge. Soluções rápidas e

simples para um problema complexo podem eliminar aquela manifestação isolada de

violência, mas não impedem nem previnem que outras ocorram.

Há hoje uma compreensão de que sentir-se seguro tem a ver menos com medidas

de controle e repressão e mais com o fortalecimento das conexões entre pessoas e

grupos, com atendimento às suas necessidades básicas de respeito e pertencimento

e com o reconhecimento de seus direitos de cidadania.

É  no  contexto  de  insatisfação  com  o  sistema  de  resolução  de  conflitos

eminentemente retributivo, baseado na cultura do litígio, do “perde ou ganha”, que

surgem as dinâmicas que valorizam a mediação,  baseada numa ética de diálogo,

tendo por objetivo a responsabilização coletiva e participativa de todos os envolvidos.

A escola, neste cenário, assume o papel de propiciar  que o adolescente fale de

suas demandas ou necessidades e possa ser escutado pelos responsáveis e pelas

vítimas,  verificando  a  transcendência  de  seus  atos  e  consequências,  podendo

assumir as responsabilidades respectivas.

As  técnicas  de  mediação  estão  sendo  difundidas  mundialmente,  e  o  Brasil,  na

esteira,  precisa se adequar  a essa realidade,  munindo a resposta institucional  de

mecanismos eficientes que propiciem uma conduta emancipatória do adolescente e

da sua comunidade de apoio.

Um  dos  objetivos  da  mediação  escolar,  além  da  administração  de  conflitos,  é

proporcionar a reflexão sobre as suas causas. A inserção de práticas que permitam a

recomposição  dos  conflitos  intersubjetivos,  quer  entre  alunos  ou  entre  estes  e

professores e demais profissionais que atuam no ambiente escolar, permite capacitar
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crianças e adolescentes a administrar conflitos aprendendo a ouvir o outro e a falar

sobre as demandas e necessidades de forma não adversarial, mas como forma de

encontrar, compreender e resolver as reais motivações dos conflitos escolares.

A mediação deve ser considerada não somente um procedimento de administração

de conflitos, mas fundamentalmente um sistema organizacional a ser implementado

nas  escolas  contando  com  a  cooperação  e  o  trabalho  ativo  dos  diretores,  dos

professores, do pessoal de administração, dos alunos e suas famílias. Baseada no

respeito e na autodeterminação, a mediação não pode ser imposta, deve ser uma

opção  escolhida  que  transforme  cada  membro  da  escola  num  agente  de  sua

implementação.

A proposta das câmaras é baseada nos princípios da justiça restaurativa, modelo

alternativo e complementar de resolução de conflitos que procura fundar-se em uma

lógica distinta da punitiva e retributiva. Na abordagem restaurativa a punição cede

lugar à responsabilização, fazendo com que o autor, juntamente com a vítima e suas

comunidades  de  apoio,  construa  um  plano  de  restauração  que  minimize  as

consequências do ato praticado e previna a reincidência.

Dentro  do  entendimento  de  que  as  ações  educativas  extrapolam  o  âmbito  da

escola, são sugeridos procedimentos que facilitam a atuação de forma sistêmica. As

manifestações de violência são investigadas a partir de suas causas, o que aumenta

a possibilidade de reversão de tais manifestações.

Este  projeto  de  lei  justifica-se,  assim,  pela  abordagem  inovadora  no  trato  da

violência escolar, por meio da reparação dos danos causados pelo ato violento, da

prevenção  de  novas  ocorrências  e  do  empoderamento  das  comunidades  para,

coletivamente, enfrentarem as causas sociais da violência, promovendo a inclusão e

universalização de direitos.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos

membros desta casa à aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.205/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 1.635/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.798/2007)

Dispõe sobre a criação do Programa Estadual para Identificação e Tratamento da

Dislexia na Rede Oficial de Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica obrigado o Poder Executivo a implant ar,  em 90 dias, o Programa

Estadual para Identificação e Tratamento da Dislexia na Rede Oficial de Educação,

objetivando à detecção precoce e acompanhamento dos estudantes com o distúrbio.

Parágrafo único - A obrigatoriedade de que trata o “caput” deste artigo refere-se à

aplicação de exame nos educandos matriculados na 1ª série do Ensino Fundamental,

em alunos já matriculados na rede, com o advento desta lei, e em alunos de qualquer

série admitidos por transferência de outras escolas que não da rede pública estadual.

Art. 2° - O Programa Estadual para Identificação e Tratamento da Dislexia na Rede

Oficial de Educação deverá abranger a capacitação permanente dos educadores para

que tenham condições de identificar os sinais da dislexia e de outros distúrbios nos

educandos.

Art. 3° - Caberá às Secretarias de Saúde e de Educa ção a formulação de diretrizes

para  viabilizar  a  plena  execução  do  Programa  Estadual  para  Identificação  e

Tratamento da Dislexia na Rede Oficial de Educação, sendo obrigada a criação de

equipes multidisciplinares com os profissionais necessários à perfeita execução do

trabalho de prevenção e tratamento.

Parágrafo único - A equipe multidisciplinar responsável pelo diagnóstico deverá ter

obrigatoriamente  um  profissional  das  áreas  de  psicologia,  fonoaudiologia  e

psicopedagogia.

Art. 4° - O Programa Estadual para Identificação e Tratamento da Dislexia na Rede

Oficial  de  Educação  terá  caráter  preventivo  e  também  proverá  o  tratamento  do

educando.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação: A dislexia é uma disfunção neurológica que traz ao indivíduo portador

várias  dificuldades,  principalmente  na  leitura  e  na  escrita,  e  é  desconhecida  por
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grande  parcela  da  sociedade.  Os  professores,  geralmente,  são  os  primeiros  a

perceberem  as  dificuldades  das  crianças  na  fase  da  alfabetização;  porém,  sem

muitos conhecimentos sobre o distúrbio, não as atendem de maneira a amenizar os

problemas, recorrendo aos pais, que se apavoram com a situação dos filhos, devido à

falta de informação e procuram profissionais especialistas na área, para obter ajuda.

Pesquisas mundiais  mostram que 10 a  15% da população é  disléxica.  Mas  ao

contrário  do  que muitos  pensam, a  doença não é  resultado de má alfabetização,

desatenção, desmotivação. É um transtorno de leitura, um distúrbio na aprendizagem

caracterizado pela dificuldade de reconhecimento das palavras, de soletração e de

decodificação, prejudicando a compreensão de textos, o que dificulta a ampliação do

vocabulário e a aquisição de conhecimentos.

Portanto, a dislexia deve ser diagnosticada por uma equipe multidisciplinar. Esse

tipo de avaliação oferece condições para um acompanhamento pós-diagnóstico mais

efetivo, direcionado às particularidades de cada indivíduo. Antes de um diagnóstico

multidisciplinar, os sintomas só indicam um distúrbio de aprendizagem.

As crianças disléxicas que têm o distúrbio identificado precocemente e dão início ao

tratamento, evitam problemas no rendimento escolar.

Hoje, a imensa maioria da rede educacional pública e privada não está capacitada

para este desafio. Daí a importância de criarmos em nossas escolas um programa

efetivo, com profissionais capacitados para realizar uma avaliação precisa e garantir o

acompanhamento necessário aos portadores dessa disfunção neurológica.

Assim, estaremos garantindo a milhões de jovens e crianças condições de corrigir o

distúrbio, dando-lhes a chance de um futuro melhor, sem traumas, e com sucesso

profissional.

- 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 1.636/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 817/2003)

Institui o Selo Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Selo Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego, a ser
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concedido à pessoa jurídica que disponibilizar 20% (vinte por cento) de suas vagas

funcionais à contratação, por um período mínimo de 12 meses, de jovens entre 16 e

24 anos.

Parágrafo único - Constarão no selo a identificação do agraciado e o número e a

data desta lei, além dos dados característicos do selo.

Art. 2º - A pessoa jurídica agraciada com o selo poderá utilizá-lo na divulgação de

seus produtos e serviços.

Parágrafo único - O prazo de validade do selo será de um ano, a partir da data de

concessão.

Art. 3º - O selo será concedido nas seguintes classificações:

I - Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego - Parceira: à pessoa jurídica que

efetuar as contratações previstas no art.  1º desta lei dentro do Programa Primeiro

Emprego dos Governos Federal ou Estadual, recebendo isenção ou crédito fiscal;

II - Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego - Consciente: à pessoa jurídica que

efetuar  as  contratações  previstas  no  art.  1º  desta  lei  sem obtenção de nenhuma

isenção fiscal ou contrapartida dos Governos Federal ou Estadual; e

III - Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego - Responsável: à pessoa jurídica

que efetuar 50% (cinqüenta por cento) das contratações previstas no art. 1º desta lei

com  portadores  de  deficiência,  egressos  do  sistema penal  ou  sob supervisão do

Judiciário Estadual e de centros de recuperação.

Art. 4º - A pessoa jurídica agraciada receberá o selo do Governador do Estado ou

de seu representante, na presença do Presidente do Conselho Estadual do Idoso.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação: O objetivo desta lei é reconhecer, homenagear e incentivar empresas

de  qualquer  setor  econômico,  entidades  sem  fins  lucrativos,  proprietários  rurais,

profissionais liberais e autônomos, enfim, qualquer empregador legal que proporcione

oportunidades de aprendizado a jovens que se iniciam no trabalho sem experiência

profissional.

Um dos maiores problemas enfrentados pelos  jovens de classe social  de baixa



851
____________________________________________________________________________

renda  e  pelos  recém-formados  em  cursos  profissionalizantes  e  superiores  é  a

solicitação de experiência profissional para inserção no mercado de trabalho. O apoio

de empresas dispostas a permitir o aprendizado desses jovens é imprescindível para

a  formação  de  competentes  profissionais  do  futuro.  Mão-de-obra  especializada,

produtos de qualidade, mercado receptivo, geração de emprego: cria-se o ciclo que

fomentará a economia do Estado.

Para  valorizar  essas  empresas  por  sua  ação  e  sua  responsabilidade  social,

contamos com o apoio dos colegas na aprovação desta matéria.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.477/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.637/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.185/2000)

Dispõe  sobre  equipamentos  obrigatórios  de  segurança  nos  Bancos  24  horas

localizados no território do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As agências dos Bancos 24 horas localizad as no território do Estado de

Minas Gerais manterão obrigatoriamente os seguintes itens mínimos de segurança:

I - câmeras em circuito fechado;

II - vidros indevassáveis;

III - telefone para acesso à segurança.

Parágrafo  único  –  As  câmeras  previstas  no  inciso  I  deverão  possibilitar  a

identificação de pessoas localizadas dentro e fora das agências.

Art. 2º - As agências dos Bancos 24 horas deverão adequar-se às exigências desta

lei no prazo de cento e vinte dias.

§ 1º - O não atendimento do disposto no “caput” implicará a suspensão temporária

da atividade, por prazo não superior a trinta dias.

§  2º  -  A  autorização  de  funcionamento  será  definitivamente  suspensa  se  as

agências de Bancos 24 horas não estiverem adequadas após o prazo estipulado no §

1º.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação: O alarmante número de assaltos aos usuários dos Bancos 24 horas

justifica a apresentação e aprovação deste projeto, pois a adequação das agências

às normas apresentadas possibilitará maior segurança aos usuários, coibindo a ação

dos marginais.

Pela  relevância  e  urgência  de  que  se  reveste  o  projeto  que  apresentamos,

esperamos a aprovação pelos ilustres 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 1.638/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.365/2008)

Dispõe sobre a criação do Programa Adote um Leito, que visa a adoção de leitos

hospitalares por pessoas jurídicas na rede estadual de saúde pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Programa Adote um Leito, vinculado à Secretaria de Estado

de Saúde, que institui a adoção de leitos hospitalares.

Art.  2º  -  O programa consiste na adoção, por pessoa jurídica de direito  privado

nacional ou internacional, de um ou mais leitos da rede pública hospitalar do Estado.

Art. 3º - A adoção de leitos hospitalares dar-se-á através de doações, em espécie

ou em produtos, a serem realizadas a partir de levantamento dos custos gerais de

uma enfermaria.

§ 1º - Os custos serão definidos pelo somatório das despesas, que será dividido

pelo número total de leitos da unidade de saúde, obtendo-se assim o valor de cada

cota-leito.

§ 2º - A menor parcela para o patrocínio é a cota-leito, que engloba toda a estrutura

necessária para sua operacionalização.

Art.  4º  -  Os  adotantes  poderão  ter  suas  marcas  expostas  em  locais  de  fácil

visualização nas unidades estaduais de saúde, para conhecimento público.

Art. 5º - Ficam autorizadas as unidades de saúde a firmarem contrato de vigência

da adoção com o adotante.
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Parágrafo único - O período de vigência do contrato será de no mínimo seis meses.

Art. 6º - Os adotantes poderão utilizar espaços internos e externos dos prédios das

unidades de saúde para uso publicitário, proporcionalmente às cotas-leitos adotadas,

conforme regulamento.

Parágrafo único – A cessão de espaços para divulgação de que trata o “caput”

deste  artigo  fica  vedada  às  empresas  que  comercializem  produtos  tabagistas,

bebidas alcoólicas, artigos eróticos ou armas de fogo; às empresas que incitem a

violência  e  às  empresas  alimentícias  cujos  produtos  sejam percebidos  como não

saudáveis ou de baixas propriedades nutricionais, de acordo com regulamento.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Esta  proposição busca não somente  fomentar  os  investimentos  na

saúde pública mineira  como ir  além e estabelecer  critérios  para que as parcerias

entre  o  poder  público  e  as  empresas  privadas  sejam  estabelecidas  de  forma

criteriosa, para que sejam gerados benefícios para todas as partes envolvidas: poder

público, sociedade e iniciativa privada.

Faz-se imperativa, em políticas públicas modernas, a abertura regrada de espaços

para realização de parcerias com a iniciativa privada, que tenham um impacto positivo

direto  para  a  população  do  Estado,  fazendo  com  que  recursos  públicos  possam

abranger  cada  vez  mais  pessoas,  com  qualidade  e  respeito  a  seus  direitos

constitucionais.

Partindo dessas premissas, tenho a honra de submeter ao exame e consideração

desta Casa Legislativa este projeto de lei, solicitando o apoio dos nobres colegas

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 1.639/2011

Altera a  Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Ficam acrescentados à Tabela A, anexa à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, os subitens constantes no Anexo I desta lei.

Art.  2º  –  Ficam acrescentados  à  Tabela  D,  anexa à  Lei  nº  6.763,  de  1975,  os

subitens constantes no Anexo II desta lei.

Art. 3º – O § 3º do art. 89, os §§ 7º e 8º do art. 90, o parágrafo único do art. 94, o §

3º do art. 96, o § 2º do art. 116 e os §§ 1º e 2º do art. 118 da Lei nº 6.763, de 1975,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 89 – (...)

§ 3º – Em nenhuma hipótese haverá cobrança cumulativa das taxas previstas nos

subitens 2.40-A da Tabela A e 5.10-A da Tabela D, nem cobrança cumulativa das

taxas previstas nos subitens 2.41-A da Tabela A e 5.11-A da Tabela D, autorizada a

exigência  de  uma  delas  apenas,  conforme  o  órgão  que  efetivamente  prestar  o

serviço, no momento da ocorrência do fato gerador.

(...)

Art. 90 – (...)

§ 7º – É vedado o fornecimento dos dados cadastrais a que se refere o subitem

2.41-A da  Tabela  A anexa a  esta  lei  a  sociedade  seguradora  beneficiada  sem a

comprovação do pagamento antecipado da respectiva taxa.

§ 8º – O custo das taxas previstas nos subitens 2.40-A e 2.41-A da Tabela A anexa

a esta lei não poderá ser acrescido ao valor do Seguro de Danos Pessoais Causados

por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT – nem poderá ser repassado

ao proprietário do veículo automotor.

(...)

Art. 94 – (...)

Parágrafo único – Contribuintes da Taxa de Expediente prevista nos subitens 2.40-

A, 2.41-A, 4.1 e 4.2 da Tabela A são as sociedades seguradoras beneficiadas pelo

DPVAT.

(...)

Art. 96 – (...)

§ 3º – Na hipótese do subitem 2.40-A da Tabela A anexa a esta lei, o valor da taxa

será  retido  na  conta  do  Tesouro  Estadual  em  estabelecimento  da  rede  bancária
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credenciado para o recolhimento do tributo, por ocasião do pagamento do DPVAT.

(...)

Art. 116 – (...)

§  2º  –  Contribuintes  da Taxa de Segurança Pública  prevista no subitem 3.1 da

Tabela B e nos subitens 5.10-A e 5.11-A da Tabela D são as sociedades seguradoras

beneficiadas pelo DPVAT.

(...)

Art. 118 – (...) 

§ 1º – É vedado o fornecimento dos dados cadastrais a que se refere o subitem

5.11-A da Tabela  D anexa  a  esta  lei  a  sociedade  seguradora  beneficiada  sem  a

comprovação do pagamento antecipado da respectiva taxa.

§ 2º – O custo das taxas previstas nos subitens 5.10-A e 5.11-A da Tabela D anexa

a esta lei não poderá ser acrescido ao valor do DPVAT nem poderá ser repassado ao

proprietário do veículo automotor.”.

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

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de )

Tabela A

(a que se refere o art. 92 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente Relativa a Atos de Autoridades

Administrativas

* - A Tabela A contendo o Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente Relativa a

Atos de Autoridades Administrativas foi publicada no “Diário do Legislativo” de

13.5.2011.

ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de )

Tabela D

(a que se refere o art. 115 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública Decorrente de Atos de

Autoridades Policiais

A Tabela D contendo o Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública
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Decorrente de Atos de Autoridades Policiais foi publicada no “Diário do Legislativo” de

13.5.2011.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Antônio Júlio

Justificação: Este projeto de lei  visa a instituir taxa pela prestação do serviço de

emissão, processamento e cobrança de documento de arrecadação do DPVAT e taxa

de fornecimento de dados cadastrais dos proprietários de veículos automotores para

fins de cobrança do DPVAT.

Os referidos serviços vêm sendo prestados pelo Estado às entidades seguradoras

beneficiadas  sem  as  respectivas  cobranças  de  taxas,  em  razão  da  decisão  do

Supremo Tribunal Federal que suspendeu os efeitos do art. 16 da Lei nº 13.430, de

28/12/99, que alterou a Lei nº 12.425, de 27/12/96, para instituir a exação fiscal.

A  decisão  se  deu  em  sede  de  medida  cautelar  em  ação  direta  de

inconstitucionalidade,  sob  o  fundamento  de  onerosidade  excessiva  da  taxa  de

expediente diante dos custos dos serviços que a ela correspondem.

Tendo em vista que o valor da taxa ora proposto é bem inferior ao previsto na Lei nº

13.430, de 1999, sendo condizente com o custo da atuação estatal, fica afastado o

vício alegado.

- 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 1.640/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.108/2007)

Dispõe sobre a política estadual de apoio a projetos para geração de créditos de

carbono e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A política estadual de apoio a projetos para geração de créditos de carbono

tem o objetivo de apoiar a elaboração e monitorar a aprovação de projetos elegíveis

como Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDLs.

Parágrafo  único  -  Para  efeito  desta  lei,  considera-se  Mecanismo  de

Desenvolvimento Limpo - MDL - o estabelecido pelo art. 12 do Protocolo de Quioto da

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças de Clima, aprovado pelo



857
____________________________________________________________________________

Decreto Legislativo nº 144, de 20 de junho de 2002, do Senado Federal.

Art.  2º  -  A  gestão  dessa  política  será  compartilhada  com  representantes  da

sociedade civil organizada e agentes públicos de outras esferas de governo, na forma

estabelecida no regulamento desta lei.

Art.  3º -  São objetivos específicos da política estadual  de apoio a projetos para

geração de créditos de carbono:

I - produzir conhecimento e acumular experiências sobre atividades elegíveis como

MDLs;

II - aumentar a captação de recursos a partir de projetos para a geração de créditos

de carbono;

III - caracterizar o Estado como fornecedor de créditos de carbono para o mercado

internacional;

IV - estabelecer relacionamento harmonioso com os órgãos federais responsáveis

pela  aprovação  de  projetos  para  a  geração  de  créditos  de  carbono  no  âmbito

nacional.

Art. 4º - Para a consecução dos objetivos previstos no art. 3º, incumbe ao poder

público:

I  -  auxiliar  a  elaboração  de  projetos  para  a  geração  de  créditos  de  carbono

originados em cooperativas, associações, pequenas e microempresas;

II - incentivar a elaboração de projetos para a geração de créditos de carbono;

III  -  acompanhar  o  desenvolvimento  do  mercado  internacional  de  créditos  de

carbono;

IV - disponibilizar, para a sociedade, informações relativas:

a) ao mercado de créditos de carbono;

b) ao processo de aprovação de projetos para geração de créditos de carbono;

c) aos projetos mineiros já aprovados e ao seu desenvolvimento;

V - acompanhar a tramitação dos projetos para a geração de créditos de carbono

que envolverem empreendimentos no território do Estado junto aos órgãos federais

competentes;

VI  -  estimular  a criação de linhas de  crédito especiais  para o  financiamento da

elaboração de projetos de geração de créditos de carbono;
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VII  -  apoiar  linhas  de  pesquisa  científica  voltadas  para  o  desenvolvimento  de

tecnologias aplicáveis à redução de emissão de gases de efeito estufa;

VIII - criar estrutura funcional adequada para dar suporte à política a que se refere o

art. 1º.

Art. 5º - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 dias a partir da sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação: A atividade antrópica no planeta, em especial a partir  da revolução

industrial (século XVIII), vem promovendo, a cada ano, o aumento da concentração

dos chamados gases de efeito estufa - GEEs - na atmosfera terrestre. Os principais

GEEs  são  o  dióxido  de  carbono  (CO2)  e  o  metano  (CH4).  O  fenômeno  de

aquecimento paulatino do planeta em função da retenção de parte da energia solar

que  deveria  ser  refletida  para  o  cosmos,  causado  pelo  acúmulo  de  GEEs  na

atmosfera, é uma aberração do efeito estufa, mecanismo essencial para o surgimento

e  a  manutenção  da  vida  na  Terra.  As  alterações  climáticas  decorrentes  desse

fenômeno colocam em risco a continuidade da vida no planeta, pois alteram os ciclos

de chuva, a força e a direção das correntes marítimas, a manutenção das geleiras e

calotas polares, que por sua vez alterarão o nível dos oceanos e a ocupação das

áreas litorâneas, entre outros reflexos danosos. Por fim, a elevação da temperatura

média do planeta coloca em risco o equilíbrio ambiental e a vida na Terra.

O Protocolo de Quioto, que entrou em vigor em 16/2/2005 e do qual  o Brasil  é

signatário, prevê atitudes enérgicas para a contenção das emissões de GEE. Para

tanto, estabelece o limite mínimo de 5,2% de redução das emissões de GEE, sobre

os níveis de 1990, pelos países desenvolvidos (listados no Anexo I do protocolo) e

regras rígidas de acompanhamento e verificação do cumprimento das metas.

Prevendo ainda a dificuldade de os países desenvolvidos cumprirem as metas de

emissão, o protocolo criou o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL -, que é a

aquisição, pelos países desenvolvidos, de créditos de carbono gerados em países em

desenvolvimento signatários.

Os exemplos mais comuns de projetos já em estudo no Brasil são o de plantio de
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florestas  artificiais,  a  não-substituição de carvão vegetal  na  siderurgia  pelo  coque

metalúrgico, a coleta de gases em aterros sanitários e sua conversão em energia

elétrica, a coleta e biodigestão de dejetos de suínos e a queima desses gases para

geração  de  energia  elétrica.  Essas  alternativas  defendem  sua elegibilidade  como

MDL  porque,  além  de  contribuírem  para  uma  menor  emissão  de  GEE,  geram

empregos e renda e estimulam a preservação ambiental.

A aprovação dos projetos é feita em cada país. No Brasil, o órgão responsável é a

Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, criada em 7/7/99. Só então

os projetos são submetidos à ONU.

Não são previstos órgãos certificadores pertencentes a governos estaduais. A estes

caberá,  se  julgarem  válido,  adotar  ações  autônomas  de  apoio  e  incentivo  à

formulação de projetos elegíveis e tutoria desses projetos junto aos órgãos federais.

Nesse sentido, em seu relatório final, a Comissão Especial de Silvicultura, instalada

nesta  Casa  em  2004,  trouxe  como  recomendação  que  o  Estado  deve  “produzir

conhecimento e desenvolver habilidades para a formulação e aprovação de projetos

de captação de recursos de crédito de carbono, com a finalidade de consolidar essa

fonte de recursos”.

Sob o aspecto técnico, observa-se o enorme potencial de geração de créditos de

carbono no Estado. São exemplos o setor florestal e a possibilidade de conversão

dos “lixões” em aterros sanitários nas diversas regiões do Estado. Esses recursos

internacionais  desonerados  representarão  enorme  ganho  de  qualidade  de  vida,

preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

Por outro lado, considerada a importância do momento atual, visto que a recente

vigência  do  Protocolo  de  Quioto  provocará  uma  corrida  dos  países  em

desenvolvimento em direção às oportunidades de captação de recursos, em especial

China e Índia, justifica-se um esforço do Estado a fim de fomentar iniciativas.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.269/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.641/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.136/2009)
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Torna obrigatória a identificação de crianças e adolescentes pelos estabelecimentos

hoteleiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os hotéis, pensões, pousadas e albergues do Estado a manter ficha

de identificação de crianças e adolescentes que se hospedam nos estabelecimentos.

§ 1º - Para efeito desta lei, considera-se criança a pessoa até doze anos de idade

incompletos, e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos de idade, segundo o

art. 2º da Lei Federal nº 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

§ 2º - Não supre a obrigatoriedade de identificação da criança ou adolescente o fato

de estarem acompanhados dos pais ou representantes legais.

Art. 2º - A ficha de identificação, a ser preenchida com base em documento oficial

da criança e da pessoa responsável acompanhante, deverá conter:

I - o nome completo da criança ou adolescente;

II - o nome completo e dados pessoais dos pais;

III - o nome completo da pessoa que estiver acompanhando a criança, não sendo

os pais, e dados pessoais;

IV - a naturalidade da criança;

V - a data de nascimento da criança;

VI - data da entrada e saída do estabelecimento.

§  1º  -  Se  a  criança  ou  o  adolescente  tiver  carteira  de  identidade,  deverá  ser

anexada uma fotocópia à sua ficha de identificação. Na impossibilidade de se anexar

uma fotocópia da carteira de identificação desta, o responsável pelo preenchimento

deverá anotar na mesma os dados constantes do documento de identidade.

§  2º  -  Se  a  criança  não  tiver  documento  que  a  identifique,  tal  fato  deverá,

obrigatoriamente, ser comunicado ao Conselho Tutelar e à Delegacia de Polícia local,

sendo  também  obrigatória,  neste  caso,  a  anexação  à  ficha  de  identificação  de

fotocópia  da  carteira  de  identidade  dos  pais  ou  acompanhantes  à  ficha  de

identificação da criança ou adolescente. O responsável pelo preenchimento deverá

anotar na ficha de identificação os dados constantes nos documentos de identidade.

Art. 3º - A ficha de identificação de que trata esta lei poderá ser criada mediante a

utilização de recursos de informática, desde que atendidos o art. 2º e os §§ 1º e 2º,
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não havendo para tanto ficha oficial e padrão.

Art. 4º - A ficha de identificação ou os dados da ficha informatizada deverão ficar

armazenados em poder dos estabelecimentos por prazo não inferior a dez anos.

Art.  5º  -  A ficha  de  identificação  e  os  dados  nela  constantes  serão  fornecidos

somente mediante requisição da autoridade policial, dos representantes do Ministério

Público e ou do Poder Judiciário.

Art. 6º - Os estabelecimentos de que trata esta lei deverão manter em lugar visível

cartaz comunicando a obrigatoriedade do preenchimento da ficha de identificação da

criança e adolescente, e o número desta lei.

Art. 7º - Os estabelecimentos deverão adequar-se a esta lei no prazo de sessenta

dias a contar da data de sua publicação.

Art.  8º  -  Verificado  o  não-cumprimento  desta  lei,  aplicar-se-ão  as  seguintes

penalidades:

I - notificação por escrito;

II - multa de R$500,00 (quinhentos reais), reajustados com base no Índice de Preço

ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 1º - Da data da notificação, os estabelecimentos notificados terão o prazo de trinta

dias para a adequação a esta lei;

§ 2º - Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior sem que tenha sido

observada esta lei, aplicar-se-á a multa prevista no inciso II, concedendo-se o prazo

de quinze dias para que se proceda à devida adequação, ao final do qual, persistindo

a violação, o fato será comunicado à Prefeitura do Município, para que casse o alvará

de funcionamento do estabelecimento.

Art. 9º - O valor arrecadado com a aplicação da multa será integralmente repassado

ao Fundo Estadual para a Infância e Adolescência.

Art. 10 - A fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo da Secretaria de

Estado  responsável  pela  política  de  atendimento  à  criança  e  ao  adolescente,  na

forma da regulamentação expedida pelo Poder Executivo, do Ministério Público, do

Conselho Tutelar e da Prefeitura Municipal, no âmbito de suas atribuições.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.
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Célio Moreira

Justificação: Este projeto tem como objetivo primordial a proteção da criança e do

adolescente.  Diante  de  todos  os  casos  de  crimes  cometidos  contra  crianças  e

adolescentes  no  Brasil,  que  dão  causa  a  desaparecimentos,  mortes,  prostituição

infantil, bem como a outros crimes gravíssimos de que temos conhecimentos pelos

meios  de  comunicação  e  no  próprio  meio  social  em  que  vivemos,  cremos  que

medidas desta natureza podem ajudar  as  famílias  na busca e localização dessas

crianças  e  adolescentes,  bem  como facilitar  e  apoiar  o  trabalho  das  autoridades

competentes tanto as que tratam do aspecto socioeducacional, sociopsicológico, bem

como das autoridades policiais e judiciais, a fim de possibilitar a redução dos índices

de  desaparecimentos  e  crimes  como  a  prostituição  infantil,  seqüestros,  pedofilia,

crimes oriundos do mundo eletrônico, tráfico de crianças, abuso de menores, entre

outros. Atualmente os estabelecimentos de hotelaria não têm meios de informar se

havia  alguma  criança  ou  adolescente  hospedada,  pois  estes,  geralmente,  só

identificam a pessoa que paga a hospedagem, ou seja, apenas os adultos, que são

responsáveis pelos menores.

Desta forma, fundamenta-se este projeto na proteção da criança e do adolescente,

com base nas diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Diante da importância desta iniciativa, conto com a colaboração de meus nobres

pares.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 353/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.642/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.115/2008)

Determina a instalação de aparelhos de aquecimento solar em alternativa à rede

elétrica de alimentação dos chuveiros nas casas populares construídas pela Cohab.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica determinada a  instalação de aparelhos  de  aquecimento solar  nas

casas  populares  construídas  pela  Companhia  de  Habitação  do  Estado  de  Minas

Gerais - Cohab -, em alternativa à rede elétrica de alimentação de chuveiros.
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Art. 2º - Para fins do disposto nesta lei, a Cohab utilizará aparelhos de aquecimento

solar simplificados, dando preferência aos fabricados por empresas mineiras.

Art.  3º  -  O  preço  do  aparelho  de  aquecimento  solar  deverá  ser  incluído  no

orçamento da construção de cada casa. 

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Deiró Marra

Justificação: O projeto de lei que apresentamos tem por finalidade a instalação de

aparelho de aquecimento solar simplificado nas casas construídas pela Cohab, em

alternativa à rede elétrica de alimentação de chuveiros.

Criada na década de 60, a Cohab visa combater o déficit habitacional e urbanizar

vilas e favelas no Estado, na tentativa de responder ao desafio do êxodo rural e da

migração populacional para os grandes centros urbanos.

Assim sendo, é importante lembrar que diante dos novos desafios da atualidade, o

trabalho da Cohab continua sendo gigantesco, porque a demanda social por novas

moradias no Estado é crônica e acumulou-se ao longo dos anos.

A alternativa  de  utilização  de  aquecimento  solar  no  lugar  da  rede  elétrica  de

alimentação de chuveiros caracteriza-se como grande e desafiadora iniciativa a ser

implantada na construção de casas populares.

Com o objetivo primordial de diminuir o consumo de energia elétrica no Estado, esta

iniciativa  constitui  também  meio  eficaz  para  diminuição  da  despesa  mensal  do

cidadão que busca as casas populares.

É  sabido  que grande parte  da  população  que busca a  moradia  popular  possui

condição financeira limitada, às vezes enfrentando dificuldades de manter-se e até de

sobreviver.  Com  a  utilização  de  aquecedores  solares  terão  contas  de  energia

diminuídas ou mínimas.

Assim, certos de que com esta grande inovação o consumo de energia elétrica nas

casas construídas pela Cohab irá diminuir, justificamos a importância e a necessidade

desta proposição.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa

Legislativa à aprovação do projeto que apresentamos.
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.260/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.643/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.930/2007)

Dispõe sobre a utilização compulsória de papéis reciclados pelos órgãos públicos

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Ficam  os  órgãos  dos  Poderes  Executivo,  Le gislativo  e  Judiciário,  das

administrações direta e indireta, obrigados a utilizar papel reciclado de forma gradual

e permanente na atividade do serviço público, obedecendo aos seguintes percentuais

anuais, contados a partir da publicação desta lei:

I - 20% (vinte por cento) no primeiro ano;

II - 40% (quarenta por cento) no segundo ano;

III - 60% (sessenta por cento) no terceiro ano;

IV - 80% (oitenta por cento) no quarto ano;

V - 100% (cem por cento) a partir do quinto ano.

Parágrafo único - Não se aplica a obrigatoriedade disposta no “caput” deste artigo

para os serviços que, de acordo com sua natureza ou exigência legal,  impõem a

utilização de papéis especiais ou selos oficiais.

Art. 2° - Os percentuais definidos no artigo anteri or dependerão, para sua aplicação

integral,  da  oferta,  pelo  mercado,  de  papéis  recicláveis  de  boa  qualidade,  nas

medidas e nas gramaturas das que atualmente estão em uso no serviço público.

Art. 3º - Nas localidades em que houver coleta seletiva de lixo, deverão os órgãos

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dar preferência a este tipo de coleta.

Art. 4° - Aos órgãos dos Poderes Executivo, Legisla tivo e Judiciário do Estado de

Minas  Gerais  faculta-se  a  instituição  de  programas  especiais  de  divulgação  e

orientação dos servidores quanto ao uso e à aplicação dos papéis reciclados, sobre a

importância da reciclagem de papéis e outros materiais, bem como a importância da

economia da impressão de papéis e o bem que isso trará ao meio ambiente.

Art. 5° - No âmbito das escolas estaduais, a introd ução e a utilização de papéis
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reciclados realizar-se-á levando-se em conta aspectos pedagógicos, educacionais e

em concordância com outros projetos já em desenvolvimento, sempre se atentando

para  a  importância  da  preservação  do  meio  ambiente,  da  reciclagem  do  lixo

aproveitável e da coleta seletiva.

Art. 6º - O Poder Executivo poderá criar o Prêmio Reciclagem de Papel.

Parágrafo único - O prêmio a que se refere o “caput” deste artigo será atribuído,

anualmente, ao órgão público responsável pela utilização do maior volume de papel

reciclado que ultrapasse as margens estabelecidas no art. 1° desta lei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: Conforme foi amplamente debatido pela imprensa, o ano de 2008 terá

como foco a discussão da preservação do meio ambiente e da redução do consumo

de  água  e  da  emissão  de  dióxido  de  carbono  e  a  busca  de  combustíveis

ecologicamente corretos. Essas serão as grandes questões a serem debatidas.

Embora traga medidas modestas, este projeto demonstra a preocupação do setor

público com a preservação do meio ambiente, e nesta esteira não podemos deixar de

debater outra questão ambiental que é a reutilização ou reaproveitamento do papel

através da reciclagem nos órgãos das administrações direta e indireta no âmbito do

Estado de Minas Gerais.

O processo da reciclagem do papel é tão importante quanto o da sua fabricação. A

matéria-prima para a fabricação do papel já está escassa, mesmo com políticas de

reflorestamento e com maior conscientização da sociedade, das indústrias e do poder

público.

O uso dos computadores fez com que muitos cientistas sociais acreditassem que o

consumo de papel diminuiria, principalmente na indústria e nos escritórios, o que não

ocorreu,  consumindo  a  burocracia  estatal  ainda  uma  quantidade  muito  grande.

Haverá  sempre  a  necessidade  da  existência  de  um  documento  arquivado,  como

comprovação do que quer que seja.

Além de ambientalmente correto, o papel reciclado pode ser aplicado em todos os

segmentos de utilização dos papéis. Ademais, essa contribuição não seria somente
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para  preservação das  árvores,  mas  também de água e  energia  e,  ainda,  para  a

criação de postos de trabalho.

Nesse sentido, é sabido que: na fabricação de uma tonelada de papel reciclado são

necessários apenas 2.000 litros de água, ao passo que, no processo tradicional, este

volume pode chegar a 100.000 litros por tonelada; economiza-se metade da energia,

podendo-se  chegar  a  80% de  economia  quando  se  comparam  papéis  reciclados

simples com papéis virgens feitos com pasta de refinador;  ao reciclar papéis,  são

criados cinco vezes mais empregos do que na produção do papel de celulose virgem

e dez vezes mais empregos do que na coleta e na destinação final de lixo.

O certo é que não podemos deixar de discutir esta proposição, pois a substituição

do papel virgem pelo papel reciclado é uma necessidade.

Por  tais  motivos,  e  por  entender  que  esta  proposição  encontra  amparo

constitucional, solicito sua apreciação e aprovação, para que esta Casa Legislativa dê

mais um exemplo de preservação do meio ambiente e de criação de políticas públicas

ecologicamente corretas.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.273/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.644/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.630/2010)

Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao

“bullying”  escolar  no  projeto  pedagógico  elaborado  pelas  escolas  públicas  de

educação básica no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  escolas  públicas  da  educação  básica  no  Estado  de  Minas  Gerais

deverão incluir em seu projeto pedagógico medidas de conscientização, prevenção e

combate ao “bullying” escolar.

Parágrafo único - A educação básica é composta pela educação infantil, pelo ensino

fundamental e pelo ensino médio.

Art.  2º  -  Entende-se  por  “bullying"  a  prática  de  atos  de  violência  física  ou

psicológica,  de modo intencional  e repetitivo,  exercida por  indivíduo ou grupos de
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indivíduos, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir, causar

dor, angústia ou humilação à vítima.

Parágrafo único - São exemplos de “bullying” acarretar a exclusão social; subtrair

coisa alheia para humilhar; perseguir; discriminar; amedrontar; destroçar pertences;

instigar atos violentos, até mesmo utilizando de meios tecnológicos.

Art. 3º - Constituem objetivos a serem atingidos:

I - prevenir e combater a prática do “bullying” nas escolas;

II - capacitar docentes e equipe pedagógica para a implementação das ações de

discussão, prevenção, orientação e solução do problema;

III - incluir regras contra o “bullying” no regimento interno da escola;

IV - orientar as vítimas de “bullying” visando à recuperação de sua autoestima, para

que não sofram prejuízos em seu desenvolvimento escolar;

V - orientar os agressores, por meio da pesquisa dos fatores desencadeantes de

seu comportamento, sobre as consequências de seus atos, visando a torná-los aptos

ao convívio em uma sociedade pautada pelo respeito, pela igualdade, pela liberdade,

pela justiça e pela solidariedade;

VI - envolver a família no processo de percepção, acompanhamento e crescimento

da solução conjunta.

Art.  4º  -  Decreto regulamentador  estabelecerá as ações a serem desenvolvidas,

como palestras, debates, distribuição de cartilhas de orientação aos pais, aos alunos

e aos professores, entre outras iniciativas.

Art. 5º - As escolas deverão manter o histórico das ocorrências de “bullying” em

suas dependências devidamente atualizado e enviar relatório, por meio de sistema de

monitoramento de ocorrências, à Secretaria Municipal de Educação.

Art.  6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação:  Este  projeto  de  lei  objetiva  instituir  medidas  de  conscientização  e

combate  ao  “bullying”,  visando  a  identificar  as  crianças  vítimas  de  “bullying”  nas
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escolas e na sociedade, bem como criar mecanismos que permitam evitá-lo.

A expressão “bullying” tem sua origem no idioma inglês e deriva de “bully”, isto é,

valentão, brigão, arruaceiro, sem similar em nossa língua pátria. Sua definição, no

contexto desta proposição, se evidencia pelo desejo consciente e deliberado que um

indivíduo ou grupo tem de maltratar, reiteradamente, outra pessoa ou colocá-la sob

permanente tensão, impondo-lhe sofrimento físico ou psicológico.

Há, em pesquisas mundiais, estimativas que sugerem que mais de 350 milhões de

crianças são vítimas desse tipo de violência, passando aproximadamente um milhão

de crianças por dia por situações de violência em escolas em todo o mundo. Esse é o

resultado  da  pesquisa  conduzida  pela  www.plan.org.br,  organização  não

governamental de desenvolvimento centrado na criança e no adolescente, que está

engajada  na  campanha “Aprender  Sem  Medo”,  lançada  em  vários  países  com  o

objetivo de promover um esforço global para acabar com a violência nas escolas.

A  mesma  pesquisa  indica  que  esse  tipo  de  violência  afeta  não  somente  a

personalidade, a saúde física e mental das vítimas, mas também tem repercussões

marcantes nas famílias, na comunidade e na própria economia nacional. Para melhor

ilustrar, dados coletados por essa pesquisa, em 66 países, apontam para indicadores

comuns,  como: meninas sofrem mais com a violências sexual,  meninos são mais

atingidos pelo castigo corporal, as vítimas têm maior tendência ao suicídio.

São numerosos os indicadores, que, de tão estarrecedores, têm provocado uma

crescente  preocupação  de  governos  na  tomada  de  decisões  visando  à

implementação  de  políticas  públicas  efetivas  para  acabar  com  essa  forma  de

violência, a começar por programas nas escolas, local de predominância das práticas

do “bullying”. No Brasil são vários os projetos que têm esse objeto; todavia elas são

propostas  no  âmbito  dos  Municípios  e  dos  Estados,  impondo-se  a  necessidade

também de uma legislação de alcance nacional.

Esta proposta  tem caráter  preventivo  e  educacional,  antes  de  qualquer  objetivo

punitivo, constituindo-se este o último recurso à serviço da sociedade. Ademais, as

possibilidades de punição já encontram amparo em legislação própria, sobretudo no

Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclui medidas socioeducativas.

Ainda  se  encontra  à  disposição  das  vítimas  a  possibilidade  de  registro  de



869
____________________________________________________________________________

ocorrência e,  se pertinente,  de instauração de ação,  além de outros  instrumentos

judiciais  para  responsabilizar  os  agressores  e,  também,  os  estabelecimentos  -

educacionais  ou  não  -  por  omissão  ou  negligência  no  trato  das  ações  que

caracterizam o “bullying”.

A  pretensão  maior  desta  proposição  é  de  conscientizar  a  sociedade  para  o

problema e, assim, evitá-lo. Mais que isso, pretende sustar o crescente êxodo escolar

das crianças vítimas de “bullying” e, futuramente, de todo o processo de estresse,

ansiedade,  depressão  e  outros  efeitos  colaterais,  como  dependência  do  álcool,

drogas  e  forte  propensão  ao  suicídio,  que  acompanharão  essas  crianças  e

adolescentes em sua vida adulta.

É de ressaltar, outrossim, que a prática costumeira do “bullying” vitimiza, também, o

agressor,  já que a rotina do “bullying”  enseja a sua permanência em um ciclo de

violência, levando-o a condenações criminais.

Observe-se,  ainda,  que  não  raramente  vítimas  de  “bullying”  se  convertem  em

agressores  em  episódios  de  massacres  em  escolas,  tendo  como alvo  colegas  e

professores,  numa  evidente  transferência  de  raiva  e  ódio  contra  seus  algozes  e

contra a própria instituição, que, por se omitir, lhes causou dor ou constrangimento.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei nesta Casa Legislativa.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.205/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.645/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.980/2010)

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-190, compreendido entre as BRs-365 e

352,  na  interligação  dos  Municípios  de  Romaria,  Monte  Carmelo  e  Abadia  dos

Dourados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Deputado Camilo Miranda o trecho da Rodovia MG 190,

compreendido entre as BRs-365 e 352, na interligação dos Municípios de Romaria,

Monte Carmelo e Abadia dos Dourados.
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Art. 2º - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG -  providenciará,  com recursos  previstos  em orçamento,  a  confecção de

placas indicativas da denominação da rodovia.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Camilo  Machado  de  Miranda  nasceu  em  7/10/33,  em  Abadia  dos

Dourados, no Alto Paranaíba, onde iniciou seus estudos. Cursou o antigo ginasial em

Araguari e o clássico em Belo Horizonte, onde também colou grau em Direito pela

Escola Mineira, hoje Puc Minas. Bacharel de 1958, foi eleito orador da turma que

sempre o reconheceu como vocacionado à política, uma vez que a ele foi confiada,

sucessivamente, a função de representante da escola nos congressos universitários.

Montou banca de advocacia em Monte Carmelo, onde também foi aprovado por

concurso como professor  de  História  na  Escola  Estadual  Dr.  Gregoriano Canedo.

Casou-se com Leda Costa Machado, com quem teve três filhos: Jaci Costa Machado,

Gláucia Machado Costa Porto e Camilo Machado de Miranda Filho.

Em 1972 foi eleito Prefeito de Monte Carmelo para o quadriênio 1973-1977. Ato

contínuo,  cumpriu  três  mandatos  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais, nas legislaturas de 1979 a 1991.

Na Assembleia de Minas teve atuação destacada: liderou a bancada do Partido

Democrático  Social  -  PDS -,  foi  membro efetivo  das  Comissões  de  Redação,  de

Serviço  Público,  de  Defesa  Social  e  Segurança  Publica,  da  qual  foi  seu  Vice-

Presidente.  Suplente nas Comissões de Educação e  Cultura,  Turismo,  Patrimônio

Histórico e Artístico e da Proteção e Defesa do Consumidor.

Por doze anos consecutivos foi Membro Efetivo da Comissão de Agropecuária e

Política Rural, tendo sido seu presidente por oito anos. Nesse cargo, foi o principal

responsável pela elaboração de um plano integrado para o setor.

Ainda como Deputado Estadual, foi eleito Presidente da Comissão Constitucional,

responsável pela elaboração do anteprojeto da Constituição do Estado e pela análise

da emendas apresentadas pelos constituintes estaduais.

Eleito deputado federal para o mandato de 1991-1995 integrou várias comissões
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técnicas. Foi titular das Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público,

de  Viação  e Transportes,  de  Desenvolvimento  Urbano e Interior,  e  de  Educação,

Cultura e Desporto.

Pela  destacada  atuação  na  vida  política  como  parlamentar,  recebeu  inúmeras

condecorações, entre elas a Medalha de Honra da Inconfidência, a Medalha Santos

Dumont e a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo.

Faleceu no dia 15/7/95, com 61 anos, interrompendo prematuramente sua brilhante

trajetória política, através da qual, com dignidade e empenho, lutou incansavelmente

pelos interesses do povo mineiro. A aprovação do projeto de lei  que liberou verba

para a pavimentação asfáltica do trecho da Rodovia MG-190, que liga sua cidade

natal,  Abadia  dos  Dourados,  à  cidade  que  o  acolheu,  Monte  Carmelo,  indo  até

Romaria, foi uma de suas conquistas. O objeto deste projeto de lei é homenagear o

Deputado que tanto se empenhou para o desenvolvimento de sua terra, nomeando o

trecho de uma estrada de cuja construção foi o grande artífice.

- 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 1.646/2011

Revoga o  art.  13  da  Lei  nº  13.796,  de  20  de  dezembro  de  2000,  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica revogado o art. 13 da Lei nº 13.796, de 20 de dezembro de 2000.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

João Leite

Justificação:  A Lei  nº  13.796,  fruto  do  Projeto  de  Lei  nº  58/99,  dispõe sobre  o

controle  e  o  licenciamento  dos  empreendimentos  e  das  atividades  geradoras  de

resíduos perigosos em Minas Gerais.

Em acréscimo feito pela Comissão de Meio Ambiente à ideia original do projeto,

estabeleceu-se que os resíduos radioativos ou nucleares não estariam incluídos no

alcance da norma, transformando-se no art. 13 da lei.



872
____________________________________________________________________________

Recentemente, a partir de matéria do jornal “Estado de Minas”, fomos informados

do  descaso,  por  parte  de  empresa  Indústrias  Nucleares  do  Brasil,  expondo  a

população local aos riscos da radiação nuclear sem controle.

Há que se destacar, ainda, a existência da Lei nº 9.547/87, de 1987, que proíbe a

instalação de depósitos de lixo atômico ou de rejeitos radioativos no Estado de Minas

Gerais e dá outras providências, ainda em vigor e que não tem sido observada.

É  necessária,  portanto,  a  adequação  da  legislação  estadual,  permitindo-se  a

fiscalização e o controle efetivos dos órgãos de controle ambiental do Estado para a

proteção da população, pelo que conto com o apoio dos nobres pares à 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 1.647/2011

Dispõe  sobre  a  colocação  de  telefones  de  emergência  nos  caixas  eletrônicos

situados fora das agências bancárias no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os caixas eletrônicos situados fora das agências bancárias no âmbito

do  Estado  de  Minas  Gerais  determinados  a  colocar  telefones  de  emergência

acoplados em cada uma de suas máquinas, sendo ainda estas portadoras de número

de identificação para facilitação de sua localização.

Parágrafo único -  Entende-se por telefones de emergência aqueles  com ligação

direta aos serviços 24 horas dos bancos, sem a necessidade de discagem e, ainda,

com atendente exclusivo da respectiva instituição para registro da ligação.

Art. 2º - Para fins desta lei, estes telefones de emergência serão destinados para

informação do cliente ao seu banco sobre a ocorrência de problemas imediatos na

máquina,  tais  como:  não  emissão  de  cédulas,  travamento  da  máquina  e,  ainda,

problemas  com  os  cartões  de  débito  ou  crédito  e  os  demais  pertinentes  àquela

operação.

Art. 3º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas  nos  artigos  56  e  57  da  Lei  nº  8.078,  de  1990  –  Código  de  Defesa  do
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Consumidor.

Art.  4º  -  As  denúncias  dos  consumidores,  usuários  destes  serviços  bancários,

quanto ao descumprimento desta lei deverão ser encaminhadas ao Procon de sua

cidade.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 6º - As agências bancárias terão o prazo máximo de sessenta dias, a contar da

data da publicação desta lei, para a devida adaptação.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A presente proposição visa minimizar os grandes problemas causados

aos consumidores no momento em que realizam transações fora de suas agências

bancárias.

Nos finais de semana e durante os feriados, os clientes/usuários, quando utilizam

os caixas eletrônicos, podem ser surpreendidos por travamentos destas máquinas ou

até mesmo a retenção de seus cartões. Nesse momento, não há muito que fazer

senão, tentar realizar uma ligação para o banco, mas, se o cliente não lembrar o

número ou se o seu celular não tiver crédito, o cliente fica sem nenhuma instrução.

Em viagens, o cliente/usuário não tem tido a resposta de como proceder nos casos

de problemas com o cartão retido.

Esta situação pode ser ao menos registrada pelo cliente quando esta máquina tiver

acoplado um telefone de emergência para que este usuário  possa imediatamente

comunicar ao seu banco este problema.

Desta  maneira,  pensando  na  segurança  e  na  celeridade  destas  circunstâncias

desagradáveis, apresento este projeto, de extrema importância para todos aqueles

que utilizam caixas eletrônicos no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Esta propositura não contraria qualquer dispositivo constitucional, não encontrando,

assim, óbice para a sua tramitação, de acordo com o que dispõe o art. 4° da Lei

Federal  nº  8.078,  de 1990 -  Código  de  Defesa do Consumidor  -,  Capítulo II,  Da

Política Nacional de Relações de Consumo.

“Art.  4º  -  A  Política  Nacional  de  Relações  de  Consumo  tem  por  objetivo  o
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atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde

e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da qualidade de

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os

seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor”.

Atualmente,  a  precariedade  e  a  falta  de  informações  concretas  mitigam  a

possibilidade de o cliente fazer prevalecer seus direitos perante o Poder Judiciário,

caso haja necessidade, conforme orienta o Código de Defesa do Consumidor.

Os serviços de caixas eletrônicos, prestados pelas instituições bancárias, podem

ser  qualificados como inadequados,  por  não apresentarem a segurança de que o

cliente é merecedor.

Diante  do  exposto,  proponho que este projeto  seja apreciado e aprovado pelos

nobres pares e com isso estaremos proporcionando aos clientes que utilizam esses

serviços bancários uma maior segurança.

- 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 1.648/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.372/2010)

Dispõe  sobre  a  recomposição de  reserva  legal  no  âmbito  do  Estado  de  Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O proprietário ou o titular responsável pela exploração de imóvel rural com

área  recoberta  por  vegetação  nativa  em  extensão  inferior  ao  percentual  mínimo

exigido pelo Código Florestal (Lei Federal nº 4.771, de 1965) para a reserva legal

poderão, sem prejuízo das demais alternativas para a compensação da reserva legal

definidas  nas  legislações  federal  e  estadual,  optar  por  recompor  a  vegetação  no

próprio imóvel por meio do plantio de espécies arbóreas exóticas intercaladas com

espécies arbóreas nativas de ocorrência regional ou pela implantação de Sistemas

Agroflorestais - SAFs -, observados os dispositivos desta lei.
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§ 1º - A área de reserva legal recomposta na forma prevista nesta lei deverá ser

averbada à margem da matrícula do imóvel,  nos termos definidos nas legislações

federal e estadual pertinentes.

§ 2º - O proprietário ou o titular responsável pela exploração do imóvel que optarem

por  recompor  a  reserva  legal  com  o  plantio  de  espécies  arbóreas  exóticas

intercaladas com espécies arbóreas nativas ou com Sistemas Agroflorestais - SAFs -

deverão fazê-lo no prazo máximo de oito anos.

§ 3º - O proprietário ou o titular responsável pela exploração do imóvel que optarem

por recompor a reserva legal deste, por meio de plantio de espécies arbóreas nativas

de ocorrência regional, intercaladas com espécies arbóreas exóticas, terão direito a

sua exploração.

§ 4º - Não poderá haver o replantio de espécies arbóreas exóticas na reserva legal,

findo o ciclo de produção do plantio inicial, exceto no caso de pequenas propriedades.

Art. 2º- Para efeito desta lei, entende-se por:

I - diversidade: a relação entre o número de espécies (riqueza) e a abundância de

cada espécie (número de indivíduos);

II - espécie zoocórica: espécie cuja dispersão é intermediada pela fauna;

III - espécie exótica: espécie não originária do bioma de ocorrência de determinada

área geográfica, como a “Hevea brasiliensis”;

IV - espécie-problema ou espécie-competidora: espécie nativa ou exótica que forme

populações fora  de  seu sistema de ocorrência  natural  ou  que exceda o tamanho

populacional  desejável,  interferindo  negativamente  no  desenvolvimento  da

recuperação florestal, tais como “Leucaena spp”, “Pinus spp”, “Brachiaria spp”, entre

outras;

V - pequena propriedade: aquela com área até 30ha (trinta hectares),  explorada

mediante  o  trabalho  pessoal  do  proprietário  e  de  sua  família,  admitida  a  ajuda

eventual de terceiro, e cuja renda bruta seja proveniente, no mínimo, de 80% (oitenta

por cento) da propriedade.

VI – Sistemas Agroflorestais - SAFs: sistemas de uso e ocupação do solo em que

plantas  lenhosas  perenes  (árvores,  arbustos,  palmeiras)  são  manejadas  em

associação  com  plantas  herbáceas,  culturas  agrícolas  ou  forrageiras  ou  em
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integração com animais, em uma mesma unidade de manejo,  de acordo com um

arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e interações ecológicas

entre esses componentes.

Art.  3º  -  O  plantio  de  espécies  arbóreas  exóticas  intercaladas  com  espécies

arbóreas  nativas  ou  de  Sistemas  Agroflorestais  -  SAFs  -  para  a  recuperação  de

reservas legais fica condicionado à observação dos seguintes princípios e diretrizes:

I - densidade de plantio de espécies arbóreas: entre seiscentos e mil e setecentos

indivíduos por hectare;

II - percentual máximo de espécies arbóreas exóticas: metade das espécies;

III  -  número  máximo de indivíduos  de  espécies  arbóreas  exóticas:  metade  dos

indivíduos ou a ocupação de metade da área;

IV - número mínimo de espécies arbóreas nativas: cinquenta espécies arbóreas de

ocorrência regional,  sendo pelo menos dez zoocóricas, devendo estas representar

50% (cinquenta por cento) dos indivíduos;

V - manutenção de cobertura permanente do solo;

VI – permissão de manejo com uso restrito de insumos agroquímicos;

VII - não utilização de espécie-problema nem de espécie-competidora;

VIII - controle de gramíneas que exerçam competição com as árvores e dificultem a

regeneração  natural  de  espécies  nativas,  tais  como  “Urochloa  spp”,  “Panicum

maximum”, “Mellinis minutiflora”.

Art. 4º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta

de  dotações  próprias  consignadas  no  Orçamento  vigente,  suplementadas,  se

necessário.

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, 11 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Inicialmente, convém considerar que esta proposição não fere reserva

de competência estabelecida na Carta Federal.

Isto posto, podemos passar para o mérito deste projeto de lei, que é buscar uma
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alternativa viável econômica e ambientalmente correta para recompor a reserva legal

das propriedades rurais do Estado de Minas Gerais, de maneira que se cumpra a

exigência atual dos 20% da área como reserva legal,  ao mesmo tempo buscando

uma melhora  significativa  do  meio  ambiente,  com aumento  do  sequestro  de  gás

carbônico,  melhorando  as  condições  do  ar  atmosférico,  combatendo  a  poluição,

mantendo a biodiversidade e ao mesmo tempo dando condições de retorno financeiro

ao produtor rural.

Esta proposição, quando aprovada e transformada em lei,  vai  conciliar  múltiplos

interesses,  como  melhorar  o  meio  ambiente  e  a  biodiversidade  e  possibilitar  a

regularização  de  todas  as  propriedades  do  Estado,  permitindo  ainda  que  os

produtores rurais possam a partir dessa regularização obter financiamentos que hoje

estão impedidos de conseguir e, ao mesmo tempo, obter retorno do valor investido

com a exploração das espécies exóticas implantadas na reserva legal.

É  fundamental  ainda  notar  que  a  legislação  federal  admite  o  uso  de  espécies

exóticas  como  pioneiras  para  recuperação  da  reserva  legal,  quando  não  há

vegetação suficiente, e este projeto de lei tem a função de definir critérios, estando

perfeitamente compatível com a lei federal.

Para finalizar, quero fazer uma observação a um tipo de espécie arbórea exótica,

que pode ser usada para recompor a reserva legal que é a “Hevea brasiliensis”, a

popular  seringueira  produtora  de  látex.  A  “mata”  formada  com  o  plantio  de

seringueiras pode servir de pioneira para a recuperação de reserva legal, e estudos

recentes já comprovaram que esse tipo de planta sequestra tanto carbono quanto

qualquer mata nativa; no entanto existe a opção de um grande número de outras

espécies arbóreas exóticas que podem ser usadas para recompor a reserva legal.

Dessa maneira, contamos, uma vez mais, com o indispensável apoio de nossos

nobres pares à aprovação desta importante proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Paulo

Guedes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 276/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.649/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.573/2007)
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Fica instituído o Programa de Estímulo à Cidadania  Fiscal  do Estado de Minas

Gerais, e dá outras providencias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Programa 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.

Parágrafo único - O acréscimo de arrecadação previsto no Programa de Estímulo à

Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais deverá ser adicionado à arrecadação

prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2008.

Art. 2º - A pessoa natural ou jurídica que adquirir mercadorias, bens ou serviços de

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 em 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  -  relativamente  às  operações  de  fornecimento  de  energia  elétrica  e  gás

canalizado ou de prestação de serviço de comunicação;

III - se o adquirente for:

a) contribuinte do ICMS sujeito ao regime periódico de apuração;

b) 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;

IV - na hipótese de o documento emitido pelo fornecedor:
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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.

§ 1º - 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 inciso

I.

§ 2º - A cada R$100,00 (cem reais) em compras registradas em documentos fiscais

eletrônicos,  o  adquirente  fará  jus  a  um  cupom  numerado  para  concorrer,

gratuitamente,  a sorteio  a que se refere  o  inciso  III  do  artigo  4º,  na  forma a ser

disciplinada pela Secretaria da Fazenda.

Art. 4º - A Secretaria da Fazenda poderá, atendidas as demais condições previstas

nesta lei:

I  -  estabelecer  cronograma para  a  implementação  do  Programa 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 seja objeto de registro eletrônico na forma estabelecida pela Secretaria da

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,
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detentora de titulo de utilidade pública prevista na Lei 12.972, de 27/7/98, cadastradas

na Secretaria  de Desenvolvimento  Social,  sejam indicadas  como favorecidas  pelo

crédito previsto no artigo 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 artigo

2° desta lei, na forma e nas condições estabelecida s pelo Poder Executivo, poderá:

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  da

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.

§ 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.

§ 5º - O IPVA, quando abatido ou quitado pelo crédito previsto no artigo 2º, não

poderá sofrer  nenhum decréscimo quanto ao cálculo do percentual  destinado aos

Municípios.

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;
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II - o exercício do direito de que trata o artigo 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 à determinada aquisição e do seu

saldo de créditos;

V - os documentos fiscais e equipamentos relativos aos créditos.

Art.  7º  -  Ficará  sujeito  a  multa  no  montante  equivalente  a  100  Ufemgs  (Cem

Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),  por  documento  não  emitido  ou

entregue, a ser aplicada na forma da Lei 8.078, de 11/9/90, 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 - O Poder Executivo manterá, por intermédio do Banco de Desenvolvimento

do  Estado  de  Minas  Gerais,  Linha  de  Crédito  Especial  destinada  à  pequena  e

microempresa a fim de financiar, total ou parcialmente, o investimento necessário à

implantação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais.

Art.  10  -  O  Poder  Executivo  encaminhará  à  Assembléia  Legislativa,

quadrimestralmente,  Relatório  de  Prestação  de  Contas  e  Balanço  dos  créditos

concedidos nos moldes do exercício do direito de que trata o art. 2° desta lei, com

indicação detalhada de todas as operações realizadas.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.
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Leonardo Moreira

Justificação: O projeto tem como finalidade incentivar a emissão de notas fiscais,

instrumento este que irá reduzir a sonegação. A exigência por parte dos contribuintes

do cupom fiscal  vai estimular  o hábito dos consumidores de mercadorias, bens e

serviços de transporte interestadual e intermunicipal exigirem do fornecedor a entrega

de documentação fiscal, colaborando, assim, para a fiscalização de tributos.

A proposição oportuniza crédito de até 30% concedido para reduzir IPVA, multas de

trânsito,  contas de energia elétrica,  depositados em conta corrente,  poupança,  ou

cartão de crédito emitido no Brasil, de acordo com a opção do contribuinte.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.271/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.650/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Antônio Marques - Sobam -,

com sede no Município de Almenara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Beneficente  Antônio

Marques, com sede no Município de Almenara.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Luiz Henrique

Justificação: A  Sociedade  Beneficente  Antônio  Marques  -  Sobam  -  é  uma

organização sem fins lucrativos, de motivação e fundamentação evangélica, atuando

em  comunidade  carente,  buscando  sempre  a  valorização  da  vida.  Tem  como

finalidade  o  atendimento  às  crianças  e  aos  adolescentes  em  situação  de

vulnerabilidade  social,  com  fortalecimento  e  capacitação  das  suas  famílias.  Sua

principal função é garantir o exercício de cidadania tornando-os protagonistas de sua

história de vida e transformando a comunidade em que estão inseridos.

Desde a sua fundação, a Sobam tem como principal foco de trabalho a busca de

alternativas para o desenvolvimento físico, sociocultural e espiritual do indivíduo, para

que este possa ter acesso a informações para o seu crescimento como cidadão.
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A  Sobam  atende  a  expressivo  número  de  crianças  e  adolescentes  e  suas

respectivas  famílias,  contribuindo  de  forma  mais  completa  e  objetiva  para  uma

mudança do quadro social da comunidade almenarense.

Cumpridos  os  requisitos  legais,  contamos  com  o  apoio  desta  Casa  para  o

reconhecimento  do  nobre  trabalho  realizado  pela  Sociedade  Beneficente  Antônio

Marques Sobam.

- 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 1.651/2011

Reconhece  o  Instituto  Histórico  e  Geográfico  de  Minas  Gerais  como  órgão

consultivo oficial do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, cognominado Casa de

João Pinheiro, fundado em 1907, com sede em Belo Horizonte, é considerado órgão

consultivo oficial do Estado, em assuntos de história, geografia e ciências auxiliares e

complementares que se referirem a Minas Gerais.

Art. 2º - O associado do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, desde que

se identifique, terá livre acesso e estará autorizado a realizar consultas, pesquisas e

empréstimos, na forma dos regulamentos internos:

a) nas repartições públicas estaduais;

b) nas repartições públicas federais e municipais conveniadas com o Estado para

assuntos históricos ou culturais;

c) nas instituições privadas conveniadas ou subsidiadas pelo Estado para assuntos

históricos ou culturais.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Luiz Henrique

Justificação: O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais é entidade civil de

caráter cultural, sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública municipal,

estadual e federal. Cognominado Casa de João Pinheiro, foi fundado em 1907, em



884
____________________________________________________________________________

Belo Horizonte. Congrega pessoas ilustres e associados interessados em preservar e

cultivar a memória mineira nos campos da história, da geografia e de ciências afins.

Tradicionalmente, há 100 anos o Instituto colabora com os poderes públicos em

comissões temporárias e técnicas relacionadas ao segmento histórico e cultural do

Estado, integrando os Conselhos das Medalhas da Inconfidência e Santos Dumont.

Contudo, em que pese a colaboração centenária, inexiste norma de caráter geral

legitimando  a  instituição  como  órgão  consultivo  oficial  do  Estado.  Assim,  faz-se

necessário elevar  à condição de colaborador  oficial  o  Instituto,  nossa mais  antiga

instituição cultural e repositório das tradições mineiras.

- 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 1.652/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  denominada  Ser  em  Si  -  Sexualidade,

Energia e Referência em Si, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade denominada Ser em Si -

Sexualidade, Energia e Referência em Si, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões 11 de maio de 2011.

Luzia Ferreira

Justificação:  Com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,  a  organização  não

governamental denominada Ser em Si - Sexualidade, Energia e Referência em Si não

possui  fins  lucrativos  e  tem  por  finalidade  orientar  o  indivíduo  sobre  o  papel  da

energia material  humana em relação ao seu autoconhecimento físico e psicológico

para  o  exercício  de  uma vida  saudável,  conscientizando-o  sobre  a  relação  entre

energia humana e sexualidade.

Visando à viabilização dos seus propósitos, a entidade promove o conhecimento de

que os hábitos produzidos pela propriedade mantêm o seu arquétipo e a sexualidade

de seus componentes; a recuperação da sabedoria popular nas práticas que ajudam

as pessoas a se desfazerem das cargas de energia negativas; a construção de um

novo  modelo  terapêutico  que  instrumentalize  o  indivíduo  para  a  busca  de  suas
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verdadeiras potencialidades;  a  produção  de  trabalhos,  seminários,  cursos,

conferências  e similares;  treinamento de pessoas e organizações voltadas para a

promoção social das áreas mais carentes da sociedade.

Neste sentido, solicito dos meus nobres pares o apoio 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 1.653/2011

Estabelece diretrizes  para  a  publicidade de alimentos  destinados  às  crianças  e

adolescentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  regulamentada  no  Estado  a  publicidade,  dirigida  a  crianças  e

adolescentes,  de  alimentos  e  bebidas  com  alto  teor  de  açúcar,  gorduras  trans  e

saturadas e sódio e com baixo valor nutritivo.

§ 1º - São consideradas para efeito desta lei as seguintes definições:

I  -  alimento  com  quantidade  elevada  de  açúcar  é  aquele  que  possui  em  sua

composição uma quantidade igual ou superior a 15g de açúcar por 100g ou 7,5g por

100ml na forma como está exposto à venda;

II - alimento com quantidade elevada de gordura saturada é aquele que possui em

sua composição uma quantidade igual ou superior a 5g de gordura saturada por 100g

ou 2,5g por 100ml na forma como está exposto à venda;

III - alimento com quantidade elevada de gordura trans é aquele que possui em sua

composição uma quantidade igual ou superior a 0,6g para 100g ou 100ml na forma

como está exposto à venda;

IV  -  alimento  com  quantidade  elevada  de  sódio  é  aquele  que  possui  em  sua

composição uma quantidade igual ou superior a 400mg de sódio por 100g ou 100ml

na forma como está exposto à venda;

V - bebidas com baixo teor nutricional são os refrigerantes, os refrescos artificiais,

as bebidas ou concentrados para o preparo de bebidas à base de xarope de guaraná

ou groselha, o chá mate e o chá preto.
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§ 2º - A utilização de celebridades, bem como de personagens infantis, nas peças

publicitárias e nos rótulos dos produtos de que trata esta lei fica restrita aos que não

se enquadrem nos incisos do § 1º deste artigo.

Art. 2º -  A propaganda, a publicidade e outras práticas assemelhadas cujo objeto

seja a divulgação ou a promoção de alimentos ou bebidas deverão:

I - explicitar o caráter comercial da mensagem, qualquer que seja a forma ou o meio

utilizado;

II - informar, de forma destacada e apropriada ao veículo de comunicação utilizado,

o valor energético do alimento e da bebida apresentados.

§ 1º - A propaganda não poderá:

I - induzir o consumidor a erro quanto a composição e propriedades do produto;

II - provocar o consumo exagerado;

III - desestimular, de qualquer forma, o aleitamento materno exclusivo até os seis

meses de idade e complementar até os dois anos de idade ou mais.

§ 2º - A propaganda deverá obedecer aos critérios:

I - somente poderá ser veiculada em rádio ou televisão entre 21 horas e 6 horas;

II - será acompanhada de mensagens de advertência sobre os riscos associados ao

consumo excessivo dos alimentos descritos no § 1º do art. 1º;

III - não poderá sugerir, por meio do uso de expressões ou de qualquer outra forma,

que o alimento é saudável ou benéfico à saúde;

IV - não poderá ser veiculada em instituições de ensino e em entidades públicas ou

privadas destinadas a fornecer cuidados às crianças;

V - não poderá ser veiculada em materiais educativos ou lúdicos.

Art. 3º - Os casos de descumprimento desta lei sujeitam os infratores às penas de:

I - multa;

II - suspensão da publicidade;

III  -  veiculação de propaganda educativa especificando os malefícios do uso do

produto.

§ 1º - Aplica-se a pena de multa conforme disposto nos arts. 55 a 60 do Código de

Defesa do Consumidor.

§ 2º -  A veiculação da propaganda educativa de que trata o inciso III  do art.  3º
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deverá  ser  feita  na  mesma  forma,  frequência  e  dimensão,  preferencialmente  no

mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma a desfazer a ideia propagada na

peça publicitária original.

§  3º  -  As  penas  dos  incisos  I,  II  e  III  do  art.  3º  serão  devidamente  aplicadas

mediante  processo  administrativo  de  órgão  competente,  assegurando-se  a  ampla

defesa e o contraditório.

§ 4º - As sanções previstas nos incisos I, II e III do art. 3º serão aplicadas pela

autoridade  administrativa,  no  âmbito  de  suas  atribuições,  podendo  ser  aplicadas

cumulativamente,  inclusive  por  medida  cautelar  antecedente  ou  incidente  de

procedimento administrativo.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Liza Prado

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo principal a proteção da saúde das

crianças e adolescentes.  Justifica-se pelo fato de as crianças e adolescentes,  em

formação, correrem o risco de desenvolver problemas de saúde irreversíveis por não

poderem discernir sobre o que é, de fato, importante ou prejudicial para a sua saúde

e boa formação.

Cabe aos pais a tarefa de orientar o consumo de alimentos necessários e de proibir,

fazer  reduzir  e  desestimular  o  consumo  de  produtos  alimentares  de  baixo  valor

nutritivo. Contudo, a regulamentação das propagandas de tais produtos é necessária

porque,  de  outra  forma,  os  pais  não  farão  frente  aos  apelos  publicitários  pelo

consumo desses produtos. Cabe ao Legislativo a tarefa de orientar e regulamentar a

publicidade com o fim de evitar esses abusos. É esse o nosso papel!

O Brasil, nas últimas décadas, vem experimentando de forma bastante acelerada

mudanças  nos  perfis  demográfico,  epidemiológico  e  nutricional.  É  o  que  se  tem

denominado  de  transição  demográfica,  epidemiológica  e  nutricional,  em  que  se

verifica o envelhecimento da população, a mudança do perfil de morbimortalidade -

com o aumento expressivo de doenças crônicas não transmissíveis, como doenças

cardíacas, diabetes e câncer – e mudanças nos padrões alimentares da população,

com  o  aumento  da  prevalência  da  obesidade.  Em  parte,  essas  alterações  são
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decorrentes de um estilo de vida sedentário e do consumo de dietas inadequadas.

Nesse contexto, uma das preocupações centrais em termos sanitários é a promoção

da  alimentação  saudável.  O  direito  à  alimentação  adequada  deve  ser  protegido

mediante a adoção de medidas que visem à prevenção de dietas desequilibradas,

que podem levar tanto à desnutrição quanto à obesidade.

No tocante à defesa da criança e do adolescente, o art. 24 da Constituição Federal

de 1988 é claro quanto à competência do Estado para a promoção dos meios legais

para tanto ao dispor que “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre: XV - proteção à infância e à juventude”. Ademais,  o ECA

traz o princípio da proteção expresso nos arts. 76 e 79, relativos, respectivamente, à

programação recomendada para o público infanto-juvenil com finalidades educativas,

artísticas, culturais e informativas e à veiculação de publicações, que não poderão

conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas,

tabaco, armas e munições e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e

da família. Nesse mesmo diapasão, os alimentos de baixo valor nutritivo, além de não

contribuírem  para  a  boa  formação  do  indivíduo,  podem  prejudicar  a  saúde  por

consumo excessivo de gorduras trans e saturadas, de sódio e de alto teor de açúcar.

E  é  com  esse  compromisso  constitucional,  de  cuidado,  que  a  necessidade  da

regulamentação  das  propagandas  sobre  os  produtos  alimentícios  destinados  ao

público infanto juvenil pode ser satisfeita.

A Constituição  Federal  de  1988  contém  normas  gerais  que  fazem  referência  à

publicidade.  Em especial,  institui  garantias  e competências  para sua regulação.  É

importante o teor do inciso IV de seu art. 5º, que preconiza: “é livre a manifestação do

pensamento,  sendo  vedado  o  anonimato”.  Contudo,  compulsando  o  Texto

Constitucional, são encontradas diversas restrições às propagandas, como aquelas

que desrespeitam valores éticos da pessoa, tais como os arts. 220, § 3º, e 221, IV, e

as que envolvem produtos danosos à saúde ou ao meio ambiente. Esse é o teor do §

4º do artigo 220 da CF, o qual ordena: “A propaganda comercial de tabaco, bebidas

alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais,

nos  termos do inciso  II  do  parágrafo  anterior,  e  conterá,  sempre  que necessário,

advertência  sobre  os  malefícios  decorrentes  de  seu  uso”.  Da  mesma  forma,  os
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alimentos de baixo valor nutritivo e até nocivos à saúde das crianças e adolescentes

deveriam fazer parte dos produtos indicados no referido dispositivo.

No tocante à competência sobre a deflagração do processo legislativo relativamente

à matéria, o mesmo artigo retrocitado da Carta Magna, nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º, garante

aos entes da Federação a competência concorrente para a regulamentação de leis

gerais, emendas pela União:

“§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais.

§  2º  -  A competência  da  União  para  legislar  sobre normas  gerais  não exclui  a

competência suplementar dos Estados.

§  3º  -  Inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  Estados  exercerão  a

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei

estadual, no que lhe for contrário”.

A jornalista Thais Lazzeri, em matéria publicada no “site” da revista “Crescer”, da

Editora Globo, aponta dados impressionantes. Transcrevo aqui alguns desses dados.

Segundo pesquisa apresentada pelo Ministério da Saúde no ano de 2008, sobre as

propagandas de alimentos televisivas, em 4.108 horas de transmissão, foi constatado

que as propagandas mais frequentes são: “fast-food” (18%), guloseimas e sorvetes

(17%), refrigerantes e sucos artificiais (14%), salgadinhos de pacote (13%) e biscoitos

doces e bolos (10%). Somados, alcançam 72% do total de anúncios. O público-alvo,

claro, seriam as crianças.

Os anúncios são transmitidos com maior frequência das 14h30min às 18h30min,

horários em que as crianças estariam em casa. “O público infantil é o mais vulnerável

aos  apelos  promocionais,  não  só  porque  define  hoje  a  compra  da  família,  mas

também  porque  é  o  consumidor  do  futuro.  A propaganda  influencia  as  escolhas

alimentares, e por isso mesmo, é preciso estar atento a elas quando se define planos

e estratégias de promoção da alimentação saudável”, disse a Coordenadora-Geral da

política de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, Ana Beatriz Vasconcellos,

em entrevista à Agência Nacional de Saúde.

Em nosso país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - tem atuado de
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forma bastante contundente com vistas a garantir que os consumidores tenham as

informações necessárias  para efetuarem escolhas conscientes  sobre os  alimentos

que  irão  consumir.  Isso  é  particularmente  evidente  no  tocante  à  rotulagem  dos

alimentos. Quanto à propaganda, em 2006, a Diretoria Colegiada da Anvisa lançou a

Consulta Pública nº 71, relativa à  proposta de Regulamento Técnico sobre oferta,

propaganda, publicidade, informação e a outras práticas correlatas cujo objeto seja a

divulgação  ou  promoção  de  alimentos  com  quantidades  elevadas  de  açúcar,  de

gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional,

quaisquer que sejam as formas e meios de sua veiculação. Em 2007, foi aberto novo

prazo para recebimento de críticas e sugestões. Foram centenas de manifestações

recebidas,  a  maioria  favorável  à  regulamentação  proposta,  principalmente  de

entidades relacionadas com a saúde e a defesa dos consumidores.

Esta proposição busca regulamentar de forma mais abrangente a propaganda de

alimentos, estabelecendo requisitos gerais a serem observados em toda atividade de

publicidade  ou  de  “marketing”,  como  a  obrigatoriedade  de  divulgação  do  valor

energético dos alimentos.

Todas essas ações do Ministério têm em vista a resolução da Assembleia Mundial

de  Saúde  aprovada  em  2007,  chamada  de  Prevenção  e  Controle  de  Doenças

Crônicas Não Transmissíveis: Implementação da Estratégia Global. Ela propõe que

países coloquem em ação mecanismos para o “marketing” responsável de alimentos

e bebidas para as crianças.

Fábio  Ancona  Lopez,  pediatra,  Vice-Presidente  da  Sociedade  Brasileira  de

Pediatria,  professor  da  Unifesp,  especialista  em  nutrição,  diz  que  “a  Anvisa  tem

grupos  de trabalho  para  esse tema.  Eles  estudam uma regulamentação bastante

rigorosa de modo a evitar a exposição da criança a esse tipo de oferta. É urgente

essa regulamentação, e precisa atender mais os interesses da família e menos o da

indústria”.

Se a dieta é resultante de uma escolha individual,  não há dúvidas de que essa

escolha é mediada pelo grau de informação disponível sobre os alimentos que serão

consumidos. Em todo o mundo, é possível verificar uma tendência no sentido de uma

ação reguladora do Estado em relação ao “marketing” de alimentos. Diversos países
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já adotaram medidas semelhantes às aqui propostas, como uma forma de proteger a

saúde pública.

Nos países escandinavos, a propaganda direta à criança é proibida. Eles entendem

que esse tipo de publicidade deve ser tão regulamentada quanto a do cigarro e a de

bebidas alcoólicas.  O consumo deve ser feito  sob orientação,  e não por  impulso.

Enquanto não entra em vigor no Brasil uma regulamentação sobre os anúncios, os

pais precisam ficar mais atentos ao consumo dentro e fora de casa. “É importante que

os pais busquem orientação nutricional com o pediatra. Eles precisam entender que o

‘fast-food’, por exemplo, tem excesso de gordura, calorias e sal, e por isso não pode

ser consumido sem limite, entender os rótulos dos produtos e etc. É uma questão de

educação que os pais devem buscar e transferir para o filho”, diz o professor Lopez.

Assim,  a  proposição  que  apresentamos  busca  concretizar  os  preceitos

constitucionais  no  tocante  à  regulação  da  propaganda  de  alimentos  e,

particularmente, daquela voltada para o público infantil, que é o mais vulnerável e que

constitui  um  dos  alvos  preferenciais  dos  agentes  econômicos.  Espelha-se  na  já

exitosa regulação da propaganda do tabaco, que tem mostrado resultados positivos

em termos de mudanças de comportamento em relação ao consumo desse produto.

Por  todos  os  fatos  expostos,  pela  relevância  para  a  sociedade  mineira  e

principalmente para a saúde das nossas crianças e adolescentes, solicito o apoio dos

nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.654/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.557/2008)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os terminais rodoviários manterem cadeira de

rodas  à  disposição  de  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  circunstancialmente

necessitadas do uso desse equipamento e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam os terminais rodoviários obrigados a manter no mínimo uma cadeira

de rodas à disposição de pessoas portadoras de deficiência ou circunstancialmente

necessitadas do uso desse equipamento.
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Parágrafo único - O número de cadeiras de rodas à disposição do público deverá

ser proporcional à média de circulação diária das estações, da seguinte forma:

I - uma cadeira para terminais com circulação média de até mil pessoas por dia;

II - três cadeiras para terminais com circulação média entre mil e três mil pessoas

por dia;

III - cinco cadeiras para terminais com circulação média entre três mil e cinco mil

pessoas por dia;

IV - oito cadeiras para terminais com circulação média entre cinco mil e oito mil

pessoas por dia;

V - dez cadeiras para terminais com circulação média acima de oito mil pessoas por

dia.

Art.  2° -  O  custo  da  implantação  desta  lei  ficará  a  cargo  das  empresas

concessionárias de terminais rodoviários.

§ 1º  -  Os equipamentos de que trata esta lei  deverão estar  de acordo com as

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

§ 2º - A utilização do equipamento a que se refere esta lei será gratuita.

Art. 3º - A administração do terminal rodoviário deverá afixar placas ou cartazes, em

locais visíveis, indicando a disponibilidade e o local onde o usuário poderá solicitar o

equipamento.

Art. 4° - Fica concedido um prazo de cento e vinte dias para que os responsáveis

pela administração de terminais rodoviários se enquadrem nas disposições desta lei.

Art.  5° -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  ac arretará  ao  infrator  multa

estabelecida em regulamento, sem prejuízo de outras cominações legais.

Art. 6° - As multas aplicadas nos termos do art. 5º  desta lei reverterão integralmente

para programas de educação no âmbito do Estado.

Art. 7º - A fiscalização do disposto nesta lei ficará a cargo de órgão competente

estabelecido em regulamento ou será exercida a partir de denúncia.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Liza Prado

Justificação: Em muitas ocasiões é necessário o uso de cadeira de rodas para o
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transporte  de  deficientes,  idosos  ou  pessoas  com  dificuldades  de  locomoção,  no

trajeto até o ônibus ou entre este e o veículo que os transportará. Esse equipamento

não tem custo elevado, e é fundamental que esteja à disposição dos usuários de

terminais  rodoviários  no  Estado,  prestando  auxílio  tanto  às  pessoas  que  dele

necessitam  de  forma  permanente  como  às  que  apresentem  uma  dificuldade

ocasional. Assim, solicito aos nobres pares desta Casa a aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 341/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.655/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.322/2009)

Dispõe  sobre  a  inclusão  de  intérprete  de  Libras  nas  transmissões  televisivas

estatais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A produção, a distribuição de material audivisual, a difusão de programas

educativos, culturais, esportivos, sociais, artísticos e administrativos produzidos pelos

Poderes do Estado, inclusive os órgãos de sua administração indireta, autarquias e

fundações, incluirão um intérprete da Língua Brasileira de Sinais - Libras. 

Art. 2° - O intérprete atuará em todas as transmiss ões veiculadas pela televisão,

incluindo os comerciais.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, no prazo de cento

e oitenta dias a partir de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Maria Tereza Lara

Justificação: A Língua Brasileira de Sinais - Libras - é reconhecida nacionalmente

pela  Lei  Federal  nº  10.436,  de  2002,  como instrumento  legal  de  comunicação  e

expressão,  corroborada  pela  Lei  nº  10.379,  de  1999,  que  aliás  determina  que  o

Estado disponibilize intérpretes nas repartições públicas. A Lei Federal nº 10.436, em

seu art. 2º, diz que devem ser garantidas, por parte do poder público em geral e pelas

empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar
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o uso e a difusão da Libras  como meio de comunicação objetiva  e de  utilização

corrente pelas comunidades com deficiência auditiva do Brasil. Queremos com esta

proposição garantir maior acesso à comunidade dos surdos de Minas Gerais e do

Brasil, uma vez que muitos dos programas produzidos pela Rede Minas e pela TV

Assembleia são reproduzidos em outros canais em todo o País.

Contamos  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  desta  Casa  Legislativa  à

aprovação desta proposição, que certamente terá grande alcance social.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 348/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.656/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 4.045/2009)

Dispõe sobre a criação do Programa 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 instituído o Programa 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. 

Parágrafo único - O acréscimo de arrecadação previsto no Programa de Estímulo à

Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais deverá ser adicionado à arrecadação

prevista na Lei nº 18.313, de 6 de agosto de 2009, que dispõe sobre as Diretrizes

Orçamentárias para o exercício de 2010.

Art. 2º -  A pessoa física ou jurídica que adquirir mercadorias, bens ou serviços de

transporte interestadual e intermunicipal de fornecedor localizado no Estado, inscrito

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 -, fará jus ao recebimento de créditos do

Tesouro do Estado.

§ 1º - Os créditos previstos no “caput” deste artigo somente serão concedidos se: 

I - o fornecedor emitir um dos seguintes documentos:
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a) Nota Fiscal Eletrônica - NF-e;

b) Nota Fiscal de Venda a Consumidor “On-Line” - NFVC- “On-Line”;

c) Cupom Fiscal emitido por equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, ou Nota

Fiscal ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor - NFVC - emitidas mediante a utilização

de impresso fiscal, e, em qualquer caso, desde que efetuado o respectivo Registro

Eletrônico de Documento Fiscal - REDF.

II - o adquirente, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda

- CPF-MF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ-MF, for:

a) pessoa física;

b) empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e

Contribuições - Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal nº 123,

de 14 de dezembro de 2006;

c)  entidade  de  direito  privado  sem  fins  lucrativos,  conforme  disciplina  a  ser

estabelecida pela Secretaria de Estado de Fazenda;

d) o condomínio edilício.

§ 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  -  relativamente  às  operações  de  fornecimento  de  energia  elétrica  e  gás

canalizado ou de prestação de serviço de comunicação;

III - se o adquirente for:

a) contribuinte do ICMS sujeito ao regime periódico de apuração;

b) 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;

IV - 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 que cada
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estabelecimento tenha efetivamente recolhido será distribuído como crédito entre os

respectivos adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e

intermunicipal, favorecidos na forma do art. 2º e do inciso IV do art. 4º desta lei, na

proporção do valor de suas aquisições.

§ 1º - Para fins de cálculo do valor do crédito a ser concedido aos adquirentes, será

considerado:

I - o mês de referência em que ocorreram as aquisições;

II - o valor das aquisições, deduzidas eventuais alterações, conforme disciplina a

ser estabelecida pela Secretaria de Estado de Fazenda;

III - o valor do ICMS recolhido pelo fornecedor relativamente ao mês de referência

indicado no item I, desde que recolhido no respectivo prazo de pagamento ou até o

último dia do segundo mês subsequente àquele em que ocorreu a aquisição.

§ 2º - A cada R$100,00 (cem reais) em compras registradas em documentos fiscais

eletrônicos,  o  adquirente  fará  jus  a  um  cupom  numerado  para  concorrer,

gratuitamente,  a  sorteio  a  que  se  refere  o  inciso  III  do  art.  4º,  na  forma  a  ser

disciplinada pela Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 3º - O crédito calculado na forma deste artigo fica limitado a 7,5% (sete e meio por

cento) do valor do documento fiscal.

§ 4º -  Na hipótese de mercadoria,  bem ou serviço adquirido de fornecedor cuja

atividade econômica preponderante seja a indústria ou o comércio atacadista, o valor

do crédito será calculado por meio da multiplicação do valor da aquisição pelo Índice

Médio de Crédito - IMC - relativo ao mês da aquisição, observado o disposto nos §§

5º a 7º.

§ 5º - O crédito de que trata o § 4º deste artigo será disponibilizado na forma, prazo

e limites estabelecidos pela Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 6º - Sem prejuízo do disposto no § 5º deste artigo, na hipótese de o adquirente

ser empresa optante pelo regime do Simples Nacional, o crédito de que trata o § 4º

deste artigo:

I - somente será concedido se a receita bruta da empresa adquirente não superar

R$240.000,00  (duzentos  e  quarenta  mil  reais)  durante  o  ano-calendário  em  que

ocorreu a aquisição;
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II - será limitado ao valor do ICMS recolhido pela empresa adquirente, por meio do

regime do Simples Nacional, no ano-calendário em que ocorreu a aquisição.

§ 7º - Compete à Secretaria de Estado de Fazenda calcular o IMC relativo ao mês

da aquisição, com base no valor médio global efetivamente distribuído nos termos do

“caput”.

§ 8º - Quando o fornecedor apurar o valor do ICMS devido nos termos do art. 25 da

Lei  Complementar  nº  87,  de  13  de  setembro  de  1996,  deve  ser  considerado  o

conjunto de estabelecimentos neste Estado.

Art. 4º - A Secretaria de Estado de Fazenda poderá, atendidas as demais condições

previstas nesta lei:

I  -  estabelecer  cronograma para  a  implementação  do  Programa 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 Estado de Fazenda;

III - instituir sistema de sorteio de prêmios, observando-se o disposto na legislação

federal, para consumidor final que seja pessoa física, condomínio edilício e pessoa

enquadrada  no  inciso  IV  deste  artigo,  identificado  no  documento  fiscal  eletrônico

relativo à aquisição;

IV - permitir que sejam indicadas como favorecidas pelo crédito previsto no art. 2º,

no caso de o documento fiscal eletrônico não indicar o nome do consumidor:

a)  entidades mineiras  de  assistência  social,  sem fins  lucrativos,  cadastradas  na

Secretaria de Estado de Fazenda;

b)  entidades mineiras  de  direito  privado da área  da saúde,  sem fins  lucrativos,

conforme disciplina a ser estabelecida pela Secretaria de Estado de Fazenda;

c)  entidades  mineiras  culturais  ou  desportivas,  sem  fins  lucrativos,  conforme

disciplina a ser estabelecida pela Secretaria de Estado de Fazenda.

V - disciplinar a execução do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado
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de Minas Gerais.

Parágrafo  único  -  Os  casos  omissos  serão  disciplinados  por  ato  do  Poder

Executivo.

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 física ou jurídica;

III  -  solicitar  depósito dos créditos em conta corrente ou poupança,  mantida em

instituição do Sistema Financeiro Nacional;

IV - utilizar os créditos em outras finalidades, conforme disciplina a ser estabelecida

pelo Poder Executivo.

§ 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

Estado de Fazenda.

§ 3º - Não poderão utilizar os créditos os inadimplentes em relação a obrigações

pecuniárias, de natureza tributária ou não tributária, do Estado.

§ 4º - A utilização dos créditos ocorrerá conforme cronograma a ser estabelecido

pela Secretaria de Estado de Fazenda.

§  5º  -  O IPVA, quando abatido ou  quitado pelo crédito previsto  no art.  2º,  não

poderá sofrer qualquer decréscimo quanto ao cálculo do percentual destinado aos

Municípios.

Art. 6º - À Secretaria de Estado de Fazenda compete fiscalizar os atos relativos à

concessão  e  utilização  do  crédito  previsto  no  art.  2º,  bem  como à  realização do

sorteio  a  que  se  refere  o  inciso  III  do  art.  4º,  com  o  objetivo  de  assegurar  o

cumprimento do disposto nesta lei e a proteção ao erário.

§ 1º - No exercício da competência prevista no “caput” deste artigo, a Secretaria de

Estado de Fazenda poderá, entre outras providências:
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I - suspender a concessão e utilização do crédito previsto no art. 2º e a participação

no sorteio a que se refere o inciso III do art. 4º quando houver indícios de ocorrência

de irregularidades;

II  -  cancelar  os  benefícios  mencionados  no inciso  I  do  §  1º  deste  artigo,  se  a

ocorrência das irregularidades for confirmada após regular processo administrativo,

conforme disciplina a ser estabelecida pela Secretaria de Estado de Fazenda.

§  2º  -  Na hipótese de,  ao  final  do  processo administrativo,  não se  confirmar  a

ocorrência de irregularidades, serão restabelecidos os benefícios referidos no inciso I

do  §  1º  deste  artigo,  salvo  em  relação  à  participação  em  sorteio,  a  qual  ficará

prejudicada se não mais houver o certame em razão do encerramento da promoção.

Art.  7º  -  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;

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.  8º - A Secretaria de Estado de Fazenda poderá divulgar e disponibilizar por

meio da internet estatísticas do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado

de Minas Gerais, incluindo-se as relativas à quantidade de reclamações e denúncias

registradas em seu âmbito.

§ 1º - As estatísticas de que trata o “caput” deste artigo poderão ser segregadas por

atividade econômica preponderante e por fornecedores, inclusive com a indicação do

nome empresarial, CNPJ e endereço.

§  2º  -  Sem  prejuízo  do  disposto  no  §  1º  deste  artigo,  quando  se  tratar  de

reclamações e denúncias, as estatísticas versarão sobre apontamentos e registros

objetivos do respectivo banco de dados, sem a realização de qualquer juízo de valor

sobre as práticas ou condutas comerciais dos fornecedores nele catalogados, e não
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poderão conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 3º - O disposto no § 2º não prejudicará a divulgação do Cadastro de Reclamações

Fundamentadas previsto no art. 44 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, com

o qual não se confunde o banco de dados de que trata este artigo.

Art.  9º  -  Ficará  sujeito  a  multa  no  montante  equivalente  a  100  Ufemgs  -  (cem

Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),  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.

§ 1º - Ficará sujeito à mesma penalidade, por documento, 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 forma, prazo e

condições estabelecidos pela Secretaria de Estado de Fazenda; 

III - dificultar ao consumidor o exercício dos direitos previstos nesta lei, inclusive por

meio de omissão de informações ou pela criação de obstáculos procedimentais;

IV - induzir, por qualquer meio, o consumidor a não exercer os direitos previstos

nesta lei.

§ 2º - A multa de que trata este artigo será reduzida:

I  -  em  se  tratando  de  empresa  optante  pelo  Regime  Especial  Unificado  de

Arrecadação de Tributos  e  Contribuições  -  Simples Nacional  -,  instituído  pela  Lei

Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em:

a) 60% (sessenta por cento), se o autuado não tiver autuação;

b) 45% (quarenta e cinco por cento), se o autuado tiver até dez autuações;

c) 30% (trinta por cento), se o autuado tiver entre onze e vinte autuações;

II - nos demais casos, em:

a) 40% (quarenta por cento), se o autuado não tiver autuação;

b) 30% (trinta por cento), se o autuado tiver até dez autuações;

c) 20% (vinte por cento), se o autuado tiver entre onze e vinte autuações.
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§ 3º - Para fins do disposto no § 2º, consideram-se apenas as autuações efetuadas

com base neste  artigo,  nos  trinta  e  seis  meses anteriores,  que não  tenham sido

canceladas, e que não estejam sujeitas a recursos no âmbito administrativo.

§ 4º - O fornecedor poderá recolher o valor devido com redução de:

I - 50% (cinquenta por cento), no prazo de trinta dias, contado da notificação da

lavratura do auto de infração;

II - 30% (trinta por cento), no prazo de trinta dias, contado da notificação da decisão

administrativa que julgar defesa do fornecedor interposta tempestivamente;

III  -  20% (vinte  por  cento),  no  prazo  de sessenta  dias,  contado do trânsito  em

julgado da autuação no âmbito administrativo.

§  5º  -  Na hipótese de  o  fornecedor,  relativamente  à  mesma aquisição,  praticar

conjuntamente  as  condutas  previstas  nos  incisos  III  e  IV  do  §  1º,  ou  praticá-las

juntamente com qualquer outra infração prevista neste artigo, ser-lhe-ão aplicadas,

cumulativamente, as respectivas penalidades.

Art. 10 - 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. 11 - O Poder Executivo manterá, por intermédio do Banco de Desenvolvimento

de  Minas  Gerais  -  BDMG  -,  linha  de  crédito  especial  destinada  à  pequena  e

microempresa a fim de financiar, total ou parcialmente, o investimento necessário à

implantação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais.

Art.  12  -  O  Poder  Executivo  encaminhará  à  Assembleia  Legislativa,

quadrimestralmente,  relatório  de  prestação  de  contas  e  balanço  dos  créditos

concedidos nos moldes do exercício do direito de que trata o art. 2° desta lei, com

indicação detalhada de todas as operações realizadas.

Art.  13  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  poderá  conceder  crédito  ao

consumidor que tenha realizado aquisição de mercadorias, bens e serviços a partir de

1º de outubro de 2010, cujos documentos não tenham sido regularmente emitidos ou

registrados pelo fornecedor,  desde que o consumidor  tenha efetuado a respectiva

reclamação por meio da internet, até 16 de outubro de 2010. 

§ 1º - O cálculo do valor do crédito de que trata o “caput” deste artigo será feito
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mediante a multiplicação do valor da aquisição pelo IMC relativo ao mês da aquisição.

§ 2º - O Poder Executivo poderá estabelecer limite de valor para o crédito a ser

concedido nos termos do “caput” deste artigo.

Art.  14 -  As reduções ao valor  da multa e o desconto no recolhimento do valor

devido aplicam-se às autuações efetuadas desde 1º de outubro de 2010.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa.

Justificação: Este projeto de lei tem o desiderato precípuo de criar o Programa de

Estímulo  à  Cidadania  Fiscal  do  Estado,  permitindo  a  implantação  da  nota  fiscal

eletrônica. A lei  prevê a devolução de 30% do ICMS mensalmente recolhido pelo

estabelecimento  comercial  aos  consumidores identificados  pelo  CPF ou CNPJ no

momento  da  compra,  proporcionalmente  ao  valor  registrado  nas  notas  e  cupons

fiscais emitidos. Entre os principais objetivos com a nova sistemática está a redução

da  carga  tributária  individual  e  da  concorrência  desleal,  por  meio  do  combate  à

sonegação e  à  comercialização de produtos  ilegais.  É  um incentivo  para  que  os

cidadãos que adquirem mercadorias exijam do estabelecimento o documento fiscal.

Cabe lembrar que a nota fiscal eletrônica - instituto oficial de fiscalização tributária -

é um documento emitido  e armazenado eletronicamente  em sistema,  para fim de

registro de  operações referentes  à aquisição de mercadorias,  bens e  serviços  de

transporte interestadual e intermunicipal, que será utilizada em substituição às notas

fiscais de serviços convencionais.

Registre-se em considerações que a Constituição da República de 1988, no art. 37,

XXII, assegura que “as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito

Federal  e  dos  Municípios,  atividades  essenciais  ao  funcionamento  do  Estado,

exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a

realização  de  suas  atividades  e  atuarão  de  forma  integrada,  inclusive  com  o

compartilhamento  de  cadastros  e  de  informações  fiscais,  na  forma  da  lei  ou

convênio.”

Com a nota fiscal eletrônica aumentará a capacidade de combater a sonegação. A

fiscalização com a nota em papel acaba sendo de forma relativa, pois, para averiguar
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os  dados  fiscais  e  contábeis,  é  preciso  ir  à  empresa.  Com  a  nota  eletrônica,  a

possibilidade de vigilância passa a ser online, permanente e em tempo real. Ressalta

que esta inovação facilitará os  procedimentos do contribuinte,  na medida  em que

reduzirá os custos de impressão e armazenamento das notas fiscais.

Assim, a criação da nota fiscal eletrônica objetiva facilitar tanto a fiscalização quanto

o cumprimento das obrigações tributárias pelo responsável, seguindo uma tendência

de modernização da administração tributária.

Logo, por ser justo e necessário, conto mais uma vez com o apoio dos nobres pares

desta Casa para a aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.271/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.657/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 907/2007)

Dispõe sobre a Política Pública Estadual quanto aos efeitos do aquecimento global

no tocante ao Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída Política Pública sobre os efeitos do aquecimento global no

tocante ao Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, o aquecimento global é um fenômeno climático de

larga extensão - um aumento da temperatura média da superfície terrestre que vem

se intensificando nos últimos 150 anos.

§ 2º - A mudança climática proporcionará graves conseqüências no globo terrestre,

atingindo também, o Estado de Minas Gerais, pela sua dependência econômica na

agropecuária e na agroindústria.

Art. 2º - A Política Pública de que trata o “caput” do art. 1º, tem por objetivo orientar

e sensibilizar a população mineira sobre o que vem ocorrendo no Planeta em relação

ao aquecimento da Terra, as mudanças climáticas e suas conseqüências.

Art. 3º - A Política Pública Estadual de que dispõe esta lei, terá como diretrizes:

I - elevar a consciência da população, para que haja uma disciplina em relação a

sua contribuição, no sentido de diminuir as conseqüências provocadas pelos efeitos
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do aquecimento global;

II - proporcionar eventos institucionais nas escolas públicas estaduais e particulares

em  todos  os  níveis  de  ensino,  nos  órgãos  públicos,  nas  academias  e  nas

organizações não governamentais;

III  -  concientizar e orientar as comunidades em relação à poluição dos rios, aos

cuidados com o meio ambiente, ao desmatamento e aos desastres com barragens;

IV  -  executar  ações  complementares,  em  caráter  suplementar,  quando  houver

necessária ajuda à ação municipal, prestando assessoramento técnico ao Município;

V - realizar seminários junto aos agricultores e aos pecuaristas, setores que serão

fortemente atingidos, nas diversas regiões do Estado, para que haja contribuição em

favor da agropecuária e da agroindústria;

VI - realizar seminários com a participação de empresários, para tratar dos resíduos

poluentes, a fim de encontrar uma solução que não devaste o meio ambiente;

VII - analisar e divulgar informações relevantes pelos mecanismos institucionais.

Art. 4º - Exercer o controle e a fiscalização, para assegurar o seu cumprimento, de

conformidade com o art. 3º.

Art. 5º - O Estado poderá buscar parcerias junto a associações e entidades afins,

para realização do que dispõe esta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O motivo desta proposição vem da nossa preocupação com os efeitos

do aquecimento global na Terra, atingindo toda a humanidade. Assim pensando, cada

Estado  do  Brasil  poderá  contribuir  para  que  se  possa  mudar  esse  quadro,

principalmente  Minas  Gerais,  que  sempre  esteve  presente  nas  lideranças  e  nos

momentos  políticos.  Parte  da  natureza,  já  foi  destruída  pelo  homem,  vamos  nos

conscientizar  e  ter  disposição  para  recuperá-la,  pois,  caso  contrário,  em  futuro

próximo, não teremos água, plantações, indústria e um planeta com condições de

sobrevivência, do qual Minas Gerais faz parte. Por isso mesmo a batalha já iniciou,

através  do  governo  do  Estado,  que,  conforme  publicação  no  “Minas  Gerais”  de

17/2/2007, relata o encontro que reuniu autoridades e especialistas de universidades
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públicas,  para  debater  o  tema:  “O  aquecimento  global  e  o  papel  do  homem  na

solução dos problemas decorrentes desse processo”. Durante o debate, comentou-se

o relatório das Nações Unidas sobre mudanças climáticas e os efeitos aplicados à

realidade sócio-econômica do Estado. Em Minas Gerais, o aquecimento significaria,

principalmente,  aumento  dos  focos  de  incêndio  e  problemas  na  agricultura,

especialmente nas culturas de soja e café. Segundo o pesquisador da Universidade

Federal de Viçosa, “o aquecimento acentua os extremos, ou seja, mais chuvas em

determinados lugares e menos em outros, acarretando problemas de inundações e

secas”.

Outra  possível  mudança  ocorre  no  regime  de  chuvas,  a  qual  obrigaria  um

redimensionamento  de  barragens  de  indústria  e  mineração.  Esses  problemas  e

outros ligados à matriz energética atual,  baseada em combustíveis fósseis são os

desafios  a  serem enfrentados  pelos  mineiros  neste  século.  A manutenção de um

ambiente sustentável só será possível através de mudanças de atitude, tanto no nível

do Governo quanto no nível individual. A meta do Governo é o esforço na redução do

desmatamento  e  o  apoio  ao  reflorestamento.  Em  resumo,  a  mudança  climática

proporcionará  graves  consequências  para  o  Estado  de  Minas,  que  tem  forte

dependência  econômica  da  agricultura,  setor  que  será  fortemente  afetado,

principalmente no Norte do Estado.

Com a redução acentuada da disponibilidade de água no solo e o agravamento da

seca, haverá maior demanda de água para irrigação.

Vamos prevenir  os  cidadãos mineiros  sobre os  cuidados com o meio ambiente,

principalmente quanto ao desmatamento, à poluição de nossos rios, aos desastres

com barragens. Como todos estamos sendo afetados, a nossa mudança de atitude

vai influenciar decisivamente.

Assim entendemos que o projeto de lei ora proposto será mais um mecanismo de

medidas relacionadas com os impactos em nosso Estado, contando desta feita, com

a aprovação dos nobres pares.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.269/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.658/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.261/2007)

Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de Gases do

Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às Mudanças Climáticas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Política de Apoio à Redução da Emissão de Gases do Efeito Estufa e à

Adaptação da Agropecuária às  Mudanças Climáticas no Estado será formulada e

executada como parte da política agrícola, em harmonia com a política ambiental, e

estará  voltada  para  o  desenvolvimento  sustentável  de  atividades  agropecuárias

realizadas no Estado.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, entende-se como:

I - mudanças climáticas: o conjunto de alterações no clima que possam ser direta

ou indiretamente atribuídas à atividade humana e que modifique a composição da

atmosfera mundial, associadas às mudanças provocadas pela variabilidade climática

natural  observada  ao  longo  de  períodos  comparáveis  com  efeitos  sobre  a

sustentabilidade do meio ambiente;

II - gases do efeito estufa: os constituintes gasosos da atmosfera - (gás carbônico,

metano e óxido nitroso) -, naturais e antrópicos, que absorvem e reemitem radiação

infravermelha, diretamente relacionada com o aquecimento global.

Art. 2º - A Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de Gases do Efeito

Estufa  e  à  Adaptação  da  Agropecuária  às  Mudanças  Climáticas  contribuirá  com

proposição  de  alternativas  de  gestão  pública  e  implementação  de  atividades

agropecuárias.

Art.  3º - São objetivos da Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de

Gases do Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às Mudanças Climáticas:

I  -  desenvolver  e  promover  a  adoção  de  práticas  alternativas  na  agropecuária

visando  à  redução  de  emissão  de  gases  e  conseqüente  redução  dos  efeitos

provocados pelas mudanças climáticas;

II  -  realizar  a  sistematização  de  dados  ambientais  para  modelos  de  previsão

climática,  incluindo  acompanhamento  de  alterações  de  ciclos  hidrológicos  e  de

eventos de alteração extrema do clima;
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III - realizar o inventário das emissões de gases de efeito estufa produzidas pelas

atividades agropecuárias, para gestão estratégica de atividades mitigadoras;

IV  -  promover  o  zoneamento  agroclimático  e  agroecológico,  orientando  a

implantação  de  atividades  agropecuárias  de  acordo  com  potenciais,  limitações  e

restrições das áreas estudadas;

V - estimular a pesquisa de técnicas e de atividades de mitigação da emissão de

gases do efeito  estufa,  conservação dos solos agrícolas, integração de atividades

agropecuárias;

VI - promover a utilização de práticas agroecológicas, voltadas para a diversificação

de espécies vegetais,  integração de sistemas de cultivo e conservação do solo e

recursos hídricos;

VII - incentivar ações integradas de controle ao desmatamento e de recuperação da

cobertura florestal do Estado;

VIII  -  ampliar  e  qualificar  programas  institucionais  voltados  para  educação

ambiental;

IX - realizar a capacitação e a assistência técnica de agricultores;

X -  desenvolver  modelos de gestão pública, considerando cenários da mudança

climática regional.

Art. 4º - A Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de Gases do Efeito

Estufa e à Adaptação da Agropecuária às Mudanças Climáticas será desenvolvida

mediante cooperação com a União e os Municípios, de acordo com sua autonomia e

competência,  tendo  em  vista  o  equilíbrio  do  desenvolvimento  econômico  e  a

sustentabilidade ambiental.

Art. 5º - São instrumentos da Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de

Gases do Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às Mudanças Climáticas:

I - o crédito e o seguro agrícola, voltados para o estímulo à implantação de projetos

agropecuários adaptados às mudanças climáticas;

II  -  a  educação  e  a  capacitação  de  agricultores  sobre  efeitos  das  mudanças

climáticas e uso de tecnologias na adaptação de agroecossistemas;

III - a pesquisa e a assistência técnica, relacionadas com atividades de redução dos

impactos ambientais provocados pela atividade agropecuária;
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IV -  o zoneamento agroecológico e agroclimático,  voltado para a adequação de

atividades agropecuárias e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas;

V - o monitoramento de eventos climáticos extremos, com a implantação de um

sistema de alerta meteriológico e criação de rede estadual de pesquisa sobre efeitos

da mudança climática na agropecuária;

VI  -  a  formulação  de  modelos  climáticos  regionais  e  adaptação  de  atividades

agropecuárias considerando cenários da mudança climática no Estado.

Art. 6º - A Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de Gases do Efeito

Estufa  e à Adaptação da Agropecuária  às  Mudanças Climáticas será planejada e

executada de forma descentralizada, com a participação direta dos beneficiários nas

instâncias de gestão pertinentes.

Art. 7º - A gestão da Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de Gases do

Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às Mudanças Climáticas observará os

seguintes procedimentos:

I - coordenação das ações destinadas à consecução dos seus objetivos;

II - análise de estudos de sistematização, homogeneização e unificação de dados

climáticos, produtividade agrícola, uso agrícola da terra e áreas de irrigação e regiões

de preservação ambiental;

III  -  orientação,  acompanhamento,  monitoramento  e  avaliação da execução das

ações e projetos voltados à adaptação das atividades agropecuárias;

IV - viabilização do suporte técnico e financeiro necessário ao desenvolvimento de

suas ações;

V  -  estabelecimento  de  parcerias  com  entidades  públicas  e  privadas  a  fim  de

potencializar as suas ações;

VII  -  estabelecimento  de  parcerias  com  organizações  não-governamentais,

universidades e outras instituições de ensino visando à realização e à sistematização

de estudos de relacionados com as mudanças climáticas no Estado;

IX - manutenção de cadastro dos projetos desenvolvidos no seu âmbito.

Art. 8º - A Política Estadual de Política de Apoio à Redução da Emissão de Gases

do  Efeito  Estufa  e  à  Adaptação  da  Agropecuária  às  Mudanças  Climáticas  será

executada com recursos públicos e privados.
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§ 1º - Constituem fontes de recursos desta política:

I  -  dotações  orçamentárias  do  Estado  e  créditos  adicionais  que  lhe  forem

destinados;

II - repasses da União;

III - recursos provenientes de contratos, convênios e outros ajustes celebrados com

instituições públicas ou privadas, nacionais e internacionais;

V - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas;

VI - outras fontes.

§ 2° - As dotações orçamentárias anuais do Estado d estinadas à Política Estadual

de Agroindústria Familiar não serão inferiores, em termos reais, à média das dotações

do imediato triênio anterior.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O Relatório  Inter-Governamental  de  Mudanças Climáticas  -  IPCC -

indica  uma  situação  inquietante  quanto  ao  aumento  da  temperatura  no  planeta.

Estimativas apontam para um incremento na temperatura entre de 1,4°C e 5,8° C nos

próximos 100 anos.  Essas mudanças climáticas  estão diretamente associadas ao

aumento da concentração de gases na atmosfera, sobretudo o gás carbônico, metano

e óxido nitroso. A utilização dos recursos naturais e o modelo energético baseado em

recursos não renováveis, como o carvão e o petróleo, são os principais responsáveis

pelo aquecimento, quando levamos em conta a atividade antrópica.

O  padrão  de  emissão  de  gases  pelas  atividades  humanas  no  Brasil  é

completamente diferente da situação global. As práticas agrícolas e as mudanças do

uso da terra devido ao desmatamento são as principais fontes de emissão de gases

do efeito estufa. Estudos apontam que aproximadamente 75% do CO2 que o Brasil

emite  para  a  atmosfera  são  derivados  de  práticas  agrícolas  e  desmatamento.

Segundo o Pesquisador Carlos Cerri, do Centro de Energia na Agricultura da USP, se

for  levado  em  conta  o  conjunto  de  atividades  agrícolas  associadas  à  pecuária

(emissão  de  metano  pelo  rebanho  bovino),  o  Brasil  ocupa  o  quinto  lugar  na

classificação mundial de países poluidores.
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Nesse  cenário,  o  setor  agrícola  precisa  desenvolver  atividades  mitigadoras  e

adaptações para reduzir  os  efeitos  ao aquecimento global.  O desenvolvimento de

tecnologias, o acompanhamento dos índices de emissões de gases, a produção de

biocombustíveis,  redução  do  desmatamento  e  sobretudo  a  adoção  de  práticas

agroecológicas são ações que podem contribuir para o desenvolvimento sustentável

do setor e toda a sociedade brasileira.

O Estado de Minas Gerais, devido a seu grande potencial agrícola, pode contribuir

decisivamente nesse processo de mudança para o paradigma ecológico.  Por  isso

propomos a apresentação deste projeto para contribuir com as questões ambientais

no nosso Estado.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.269/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.659/2011

Dá destinação aos recursos da cota-parte do Estado na Compensação Financeira

pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Os recursos da cota-parte do Estado na Compensação Financeira pela

Exploração de Recursos Minerais - CFEM - serão destinados a políticas e programas

que tenham por finalidade:

I  -  gerar  emprego  e  renda  nos  Municípios,  particularmente  nos  afetados  pela

atividade mineradora;

II - desenvolver arranjos produtivos locais destinados à diversificação produtiva das

regiões afetadas pela atividade mineradora;

III – promover a recuperação ambiental das áreas afetadas pela mineração;

IV - promover o fortalecimento institucional de povos e comunidades tradicionais

localizados no território dos Municípios mineradores;

V  –  apoiar  a  pesquisa  e  o  desenvolvimento  tecnológico  e  o  desenvolvimento

educacional e financiar as universidades estaduais.

Art.  2º  -  As  despesas  financiadas  pela  cota-parte  do  Estado  na  Compensação

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais  -  CFEM -  serão destacadas no
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Orçamento  do  Estado  por  meio  de  fundo  especial  de  utilização  dos  recursos

financeiros minerais, a ser criado em lei específica.

Art. 3º - Fica garantida a participação paritária no grupo coordenador do fundo a

que se refere o artigo anterior de representantes de entidades da sociedade civil, das

universidades estaduais e do governo do Estado.

Art. 4º - A participação de Municípios em projetos financiados pelo fundo a que se

refere o art.  2º fica condicionada a criação de fundos municipais  de utilização de

recursos da  Compensação Financeira  pela  Exploração de Recursos Minerais  que

garantam a participação da sociedade civil.

Art. 5º - A lei de criação do fundo a que se refere o art. 2º estabelecerá percentual

mínimo  de  recursos  a  serem  destinados  ao  financiamento  das  universidades

estaduais.

Parágrafo único -  Até que sejam criados os fundos a que se refere essa lei,  os

recursos  da  cota-parte  do  Estado  na CFEM serão  exclusivamente  destinados  ao

financiamento  das  universidades  estaduais,  devendo  ser  gradualmente

redirecionados às demais atividades mencionadas no art. 1°.

Art. 6º - Não se aplica aos recursos de que trata esta lei a autorização contida no

inciso II do art. 1º da Lei nº 19.266, de 17 de dezembro de 2010.

Art. 7º - Fica revogado o inciso I do art. 5º da Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de

2006.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Rogério Correia

-  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 1.660/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.759/2009)

Declara de utilidade pública a União de Defesa da Comunidade do Bairro Planalto II

- UDCBP II -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União de Defesa da Comunidade do

Bairro Planalto II - UDCBP II -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: A União de Defesa da Comunidade do Bairro Planalto II - UDCBP II - é

associação  sem  fins  lucrativos,  com  personalidade  jurídica  própria  e  prazo  de

duração indeterminado. A instituição tem por finalidade unir todos os moradores do

bairro para possibilitar uma atuação conjunta no encaminhamento das reivindicações

por melhores condições de vida para os moradores. A UDCBP II representa e defende

os  interesses  dos  moradores  perante  os  órgãos  públicos  e  privados,  no  que  se

relaciona com a saúde, a educação, a cultura, o lazer, o transporte, a habitação, o

urbanismo, a segurança, a pavimentação, a água, a luz e a assistência social. Além

disso, conscientizam os moradores sobre os seus direitos e obrigações perante a

sociedade. Diante do exposto, julgamos mais que procedente conceder-lhe o título de

utilidade pública, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

- 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 1.661/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.021/2009)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  Ambiental  da  Bacia  do

Ribeirão Ipanema - Apabri -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental da

Bacia do Ribeirão Ipanema - Apabri -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação de Proteção Ambiental da Bacia do Ribeirão Ipanema -

Apabri - é uma associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e
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prazo de duração indeterminado. A instituição tem por finalidade promover a cultura,

defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, além do desenvolvimento

econômico,  social  e  o  combate  à  pobreza  da  região.  É  objetivo  da  entidade

desenvolver,  planejar,  executar  e  monitorar  programas  e  projetos  de  proteção

socioeducativos  destinados  a  crianças  e  adolescentes,  em  regime  de  apoio

socioeducativo em meio aberto, de acordo com o art. 90 do Estatuto da Criança e do

Adolescente,  ECA -  Lei  Federal  nº  8.069,  de  1990.  Propõem  também  a  defesa,

preservação  e  conservação  do  meio  ambiente  e  promoção  do  desenvolvimento

sustentável em prol de toda a região. Diante do exposto, julgamos procedente o título

de utilidade pública estadual, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

- 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 1.662/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.381/2009)

Isenta o doador de sangue do pagamento de taxa de inscrição a concurso público

estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica o doador de sangue isento do pagamento de taxa de inscrição a

concurso público realizado por instituição da administração direta, indireta, autárquica

ou fundacional do Estado.

Art.  2° -  Considera-se,  para  enquadramento  no  benef ício  previsto  por  esta  lei,

somente a doação de sangue realizada em órgão oficial ou entidade credenciada pela

União, pelo Estado ou por Município.

Parágrafo único – Equipara-se a doador de sangue, para os efeitos desta lei,  a

pessoa que integre associação de doadores e que contribua comprovadamente para

estimular, de forma direta ou indireta, a doação.

Art. 3° - A comprovação da condição de doador de sa ngue será feita por meio de

documento expedido pela entidade coletora,  o qual  deverá ser  juntado no ato da

inscrição.

§ 1° - O documento previsto neste artigo deverá dis criminar o número de doações e
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a data em que foram realizadas, não podendo esse número ser inferior a três por ano.

§ 2° - A comprovação da condição prevista no parágr afo único do art. 2° será feita

mediante apresentação de documento firmado por entidade oficial ou credenciada, o

qual deverá relacionar minuciosamente as atividades desenvolvidas pelo interessado

e declarar que ele se enquadra como beneficiário desta lei.

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação:  Apesar  da  intensa divulgação da necessidade e da importância  da

doação de sangue, as entidades coletoras ainda se veem, constantemente, com seus

estoques em níveis insuficientes para atender eventuais casos de emergência.

Esta proposição pretende incentivar doadores potenciais, colaborando, assim, para

que os bancos de sangue possam trabalhar  com uma margem mais segura para

provimento das necessidades no Estado.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 170/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.663/2011

Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe

sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

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 inciso XIX:

“Art. 3º - (...)

XIX - o veículo de motorista profissional autônomo que o utilize para o serviço de

transporte especial de pessoas com deficiência.”

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

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Tenente Lúcio

Justificação:  A medida  proposta  tem  por  finalidade  conceder  às  pessoas  que

exercem a atividade de transporte especial de pessoas com deficiência a isenção do
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pagamento do IPVA, medida que certamente incrementará o setor.

Ressaltamos que o projeto beneficiará os proprietários dos veículos, que poderão

investir  na  ampliação e melhoria  do serviço,  e,  consequentemente,  beneficiará as

pessoas  com  deficiência,  uma  vez  que  a  medida  terá  reflexos  na  oferta  e  na

qualidade do serviço prestado.

- 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 1.664/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.408/2009)

Dispõe  sobre  a  identificação  e  o  cadastro  dos  passageiros  nas  viagens

intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  obrigadas  as  empresas  de  ônibus  que  realizam  transporte

intermunicipal  no  Estado  de  Minas  Gerais  a  efetuar  um  cadastro  de  todos  os

passageiros no momento da emissão da passagem.

Art.  2º - No cadastro deverá constar o nome completo, o número da carteira de

identidade, o endereço e a filiação.

Parágrafo único - O cadastro de que trata esta lei deverá estar integrado com os

dados existentes na Polícia Civil ou Militar.

Art.  3º  -  O  passageiro,  ao  entrar  no  ônibus,  deverá  entregar  ao  motorista  a

passagem juntamente com o cadastro emitido pela respectiva agência.

Art. 4º - Cabe ao Poder Executivo, por meio do órgão ou da entidade competente,

fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 5º - 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. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de maio de 2011.

Juninho Araújo

Justificação:  O  transporte  coletivo  intermunicipal  no  Estado  de  Minas  Gerais  é

efetuado por empresas privadas sob o regime de concessão; portanto é matéria de

competência  administrativa  do  Estado  conforme  dispõe  o  art.  10,  inciso  IX,  da
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Constituição Estadual. Em decorrência disso, evidencia-se, também, a competência

legislativa estadual.

Atualmente, não há nenhum tipo de cadastro nem identificação dos passageiros

que fazem viagens intermunicipais  no Estado de Minas Gerais.  Qualquer  um que

chega  ao  guichê  querendo  comprar  uma  passagem,  consegue  comprá-la  sem

necessitar  apresentar  nenhuma  identificação.  Devido  a  essa  falta  de  controle,

acabam por embarcar nos ônibus, sem nenhum impedimento, qualquer fugitivo da

cadeia  ou  da  polícia,  qualquer  criminoso,  ou  seja,  pessoas que oferecem risco à

sociedade,  que  deveriam  estar  presas,  e  não viajando  tão  facilmente  por  todo o

Estado.

É lamentável continuarmos colaborando com esse tipo de situação; se não fizermos

nada, os bandidos continuarão tendo essa facilidade de entrar e sair dos ônibus, sem

o mínimo de preocupação.

Este projeto beneficiará a população de todo o Estado, uma vez que visa a dificultar

a locomoção daqueles que são procurados ou foragidos da polícia, pois a partir do

momento em que for obrigatória a identificação e o cadastro de todos os passageiros,

integrado com os dados da Polícia Civil  ou Militar,  não haverá como os bandidos

conseguirem embarcar nos ônibus com tanta facilidade. Assim sendo, conto com o

apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Rosângela

Reis. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.434/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 638/2011, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a instalação de delegacias de

polícia  e  aumento  do  efetivo  da  PMMG  nos  Municípios  de  Timóteo  e  Coronel

Fabriciano. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 639/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Cristina  pelo  237º  aniversário  desse

Município.

Nº 640/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto
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de congratulações com a comunidade de Santa Rita do Sapucaí pelo 119º aniversário

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 641/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais pela

Semana  do  Contabilista,  comemorada  de  10  a  13/5/2011.  (-  À  Comissão  do

Trabalho.)

Nº 642/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com Dom Raymundo Damasceno Assis, Arcebispo de Aparecida

(SP), por sua eleição para Presidente da CNBB. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 643/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Bruno Selmi Dei Falci por sua posse como Presidente

da CDL-BH. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 644/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Sra.  Maria  Rosângela  Pinheiro  Dâmaso,  Presidente  do

Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, pelo Dia do Assistente Social.

(- À Comissão do Trabalho.)

Nº 645/2011, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  DER-MG  pelos  65  anos  de  sua  fundação.  (-  Semelhante

proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Duarte Bechir. Anexe-se ao

Requerimento nº 627/2011, nos termos do § 2ºdo art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 646/2011, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Copasa-MG pedido de informações sobre os projetos em execução de

recuperação e monitoramento da Lagoa da Pampulha, sobre o montante e a fonte

dos investimentos previstos, bem como sobre a fase atual das obras.

Nº 647/2011, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre os

projetos  em  execução  de  recuperação  e  monitoramento  da  Lagoa  da  Pampulha,

sobre o montante e a fonte dos investimentos previstos, bem como sobre a fase atual

das obras. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  648/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
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encaminhados aos Vereadores de Brumadinho as notas taquigráficas da 16ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para que realizem audiência

pública na Câmara Municipal desse Município para debater denúncias sobre violação

de direitos das comunidades locais pela Vale S.A. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  649/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo

Horizonte as notas taquigráficas da 17ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e

pedido de providências para impedir a realização da obra de construção de unidades

penitenciárias, em regime de parceria público-privada, no Município de Ribeirão das

Neves. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  650/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Presidência da República as  notas taquigráficas da 16ª  Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para que proceda à criação

do Parque Nacional da Serra do Gandarela.

Nº  651/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Secretário  de  Meio  Ambiente  e  ao  Coordenador  Regional  das

Promotorias  de  Justiça  do  Meio  Ambiente  das  Bacias  dos  Rios  das  Velhas  e

Paraopeba as notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e

pedido de providências para que realizem auditoria a fim de verificar o cumprimento,

pela  Vale  S.A.,  dos  termos  do  licenciamento  ambiental  da  Mina  da  Jangada,

localizada  no Distrito  de  Casa Branca,  no  Município  de  Brumadinho,  e  para  que

promovam o estudo e o respectivo relatório de impacto ambiental, para a renovação

do  licenciamento  ambiental  da  Mina  do  Córrego  do  Feijão,  no  mesmo  local.  (-

Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  652/2011,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  os  fatos  relatados  em

documento encaminhado pelo Sind-UTE, subsede de Pouso Alegre.

Nº  653/2011,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Educação pedido de informações sobre o número de unidades da rede

estadual de ensino que já atendem ao disposto no "caput" do art. 14 da Lei Federal

11.947, de 2009. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)
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Nº  654/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para criar

novas varas cível e criminal na Comarca de Passos e para promover a instalação

efetiva da Comarca de Itaú de Minas.

Nº  655/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de providências para designar

um  Promotor  de  Justiça  para  a  Comarca  de  Nova  Resende.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Administração Pública.)

Nº 656/2011,  da  Comissão de Educação,  em que solicita  seja encaminhado ao

MEC pedido de providências para realizar ações que modifiquem a legislação vigente

de forma a assegurar a oferta de alimentação escolar nos 365 dias do ano.

Nº  657/2011,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Educação pedido de providências para promover ações de qualificação

e  orientação  dos  gestores  educacionais  da  rede  estadual  de  ensino  sobre

alimentação escolar.

Nº 658/2011,  da  Comissão de Educação,  em que solicita  seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para incluir  profissional da área de

nutrição na estrutura da Secretaria de Educação para orientar sobre a alimentação

escolar.

Nº 659/2011, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  União  Nacional  dos  Dirigentes  Municipais  de  Educação  -

Undime-MG - pela realização do 22º Fórum Estadual dessa entidade.

Nº  660/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário  de Defesa Social  e  ao  Comandante da Polícia  Militar

pedido  de  providências  para  que  seja  ampliado  o  efetivo  da  Polícia  Militar  no

Município de Delfinópolis, em especial nos Distritos de Olhos d`Água e Ponte Alta,

bem como no Município de Nova Resende, especialmente no Distrito de Petúnia.

Nº  661/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário  de  Defesa Social  pedido de  providências  para  que  a

Cadeia  Pública  do  Município  de  Ibiraci  seja  assumida  pela  Subsecretaria  de

Administração Prisional.
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Nº  662/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil  pedido de providências para recompor, em

caráter emergencial, o quadro de servidores lotados na Cadeia Pública de Ibiraci.

Nº  663/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

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

Subsecretaria  de  Administração Prisional  assuma a  gestão  da Cadeia  Pública  de

Alpinópolis.

Nº  664/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado voto de congratulações com o Ten.-Cel. PM José Jacinto de Oliveira

Neto, Comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar, ao Subten. Wanderley Ferreira

Pinto, Comandante do 3º  Pelotão do Corpo de Bombeiros e ao Guarda Municipal

Oldair José Rezena Batista Moreira, Comandante da Guarda Municipal de Betim, pelo

excelente trabalho desempenhado durante o evento Betim Rural.

Nº  665/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil pedido de

providências  para  o  aumento  do  efetivo  da  Polícia  Civil  no  Município  de  Nova

Resende,  bem  como  para  designar  um  Delegado  permanente  para  o  referido

Município.

Nº  666/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para a designação de

um Delegado para o Município de Itaú de Minas.

Nº  667/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário  de Defesa Social  pedido  de  providências  para apurar

denúncias  de  perseguição,  assédio  moral,  rescisões  contratuais  e  transferências

arbitrárias contra o Sr. Danilo Marcos de Almeida da Silva Gomes, Diretor-Geral da

Penitenciária  Francisco  Floriano  de  Paula,  apresentadas  pelo  Sr.  Hodiney  Silva,

Presidente  do  Sindicato  dos  Agentes  de  Segurança  Penitenciária  e  Servidores

Administrativos.

Nº  668/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, aos

cuidados da Coordenação do Programa Nacional de Proteção aos Defensores dos
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Direitos Humanos, os documentos que apresenta e pedido de providências para que

seja  reconsiderado  o  pedido  de  inclusão  de  Francisco  José  Gomes  Filho  nesse

programa.

Nº  669/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  aos  Vereadores  de  Itabira  as  notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  que  promovam  a

interlocução com o Prefeito para a inclusão, no Plano Diretor Participativo de Itabira

ou em outra lei municipal que disponha sobre o uso do solo, da área em litígio onde

se localiza o Bairro Carlos Drummond de Andrade, na categoria de Zona Especial de

Interesse Social.

Nº  670/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itabira as notas taquigráficas

da 18ª Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para que,

uma  vez  iniciadas  as  negociações  entre  autoridades  de  Itabira  e  as  famílias

moradoras  do  Bairro  Carlos  Drummond  de  Andrade,  promova  ações  capazes  de

estimular e favorecer o entendimento entre as partes.

Nº  671/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Prefeito  de  Itabira  as  notas  taquigráficas  da  18ª  Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para que tome a iniciativa

de propor a declaração de utilidade pública da área em litígio onde se localiza  o

Bairro Carlos Drummond de Andrade.

Nº  672/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Governador  do  Estado  e  ao  Ministério  da  Cidades  as  notas

taquigráficas  da  18ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências para que acompanhem o processo de negociação entre autoridades de

Itabira  e  as  famílias  moradoras  do  Bairro  Carlos  Drummond  de  Andrade,  com

presença  de  representantes  na  reunião  agendada  para  o  dia  10/5/2011,  na

Procuradoria do Município, situada na Prefeitura.

Nº 673/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido  de  providências  para  a  construção de ciclovias  e passeios  para

pedestres no entorno dos trevos da Serra da Piedade e dos Distritos de Penedia e de



922
____________________________________________________________________________

Roças Novas, na MG-435, que liga o Município de Caeté ao entroncamento da BR-

381.

Nº 674/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para o asfaltamento dos trechos da rodovia MG-435

compreendidos  entre  os  Distritos  de  Penha  e  de  Roças  Novas,  no  Município  de

Caeté, e para o asfaltamento até a BR-381.

Nº 675/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DNIT  e  à  Setop  pedidos  de  providências  para  o  reforço  de  contrapartida  aos

Municípios de Caeté, Santa Luzia e Sabará em virtude da utilização de suas vias

como rota alternativa para o trânsito intenso de cargas e pedestres.

Nº 676/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para que apresente ao DNIT a tecnologia de pontes

pré-moldadas e sugira sua utilização sobre o leito do Rio das Velhas, na BR-381.

Nº 677/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG  pedido  de  providências  para  a  instalação  de  sinalizador  eletrônico  de

velocidade na MG-435, no final do Bairro Mundéus, no Município de Caeté.

Nº 678/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG  pedido  de  providências  para  que  acelere  o  projeto  e  a  execução  de

asfaltamento, dentro do Programa Caminhos de Minas, da estrada que liga Caeté a

Raposos - Via Morro Vermelho -, e a Taquaraçu, bem como a que liga Nova União a

Bom Jesus.

Nº  679/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Polícia Rodoviária do Estado e ao DER-MG pedido de providências para proibir o

trânsito de veículos pesados na estrada que liga os Municípios de Caeté a Sabará.

Nº  680/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Secretário  Extraordinário  de  Regularização  Fundiária  pedido  de

providências com vistas à desburocratização da concessão de crédito fundiário no

Estado, devendo os laudos, que hoje são de responsabilidade do IEF e da Emater-

MG, ser elaborados pela Unidade Técnica Estadual, do Programa Nacional de Crédito

Fundiário.

Nº  681/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Corregedor-Geral de Justiça do Estado pedido de providências para

que se esclareça aos cartórios do Estado que, entre os beneficiários de terras rurais a

que  se  refere  o  art.  1º  da  Lei  nº  14.313,  de  2002,  se  incluem  os  assentados

beneficiados do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Nº  682/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário de Trabalho pedido de providências para a criação de um

grupo de trabalho,  composto por  representantes do  poder público e do segmento

produtivo  da  silvicultura,  inclusive  do  setor  de  terceirização,  com  o  objetivo  de

apresentar  propostas  e  fazer  gestões  junto  aos  órgãos  federais  voltados  para  o

equacionamento da terceirização da mão de obra nessa atividade.

Nº  683/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Comissão  de  Agricultura  da  Câmara  dos  Deputados  pedido  de

providências para a realização de reunião para debater a terceirização da mão de

obra na silvicultura.

Nº  684/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para alteração do

Decreto nº 41.557, de 2001, que cria o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural

Sustentável, de modo a fazer do Subsecretário de Agricultura Familiar o Presidente

do referido Conselho.

Nº  685/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  ao  Secretário  Extraordinário  de

Regularização Fundiária pedido de providências para a ampliação da equipe técnica

responsável pelo Programa de Crédito Fundiário no Iter e em sua Unidade Técnica

Estadual.

Nº  686/2011,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  às

Secretarias de Saúde e de Governo pedido de providências para que esses órgãos

se empenhem na apuração das denúncias de desvio de recursos destinados à saúde

pública do Município de Teófilo Otôni, apresentadas pelo Vereador Renan Pereira.

Da  Deputada  Rosângela  Reis  em  que  solicita  seja  comunicada  ao  Plenário  a

criação da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais.  Subscrevem termo de adesão à criação dessa Frente as Deputadas e os
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Deputados  Adalclever  Lopes,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Almir  Paraca,  Ana  Maria

Resende, André Quintão, Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes, Antônio

Júlio, Antonio Lerin, Arlen Santiago, Bonifácio Mourão, Bosco, Bruno Siqueira, Carlin

Moura, Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho do Sinttrocel, Célio Moreira, Dalmo

Ribeiro  Silva,  Délio  Malheiros,  Delvito  Alves,  Dilzon  Melo,  Doutor  Viana,  Doutor

Wilson  Batista,  Duarte  Bechir,  Duilio  de  Castro,  Durval  Ângelo,  Elismar  Prado,

Fabiano Tolentino, Fred Costa, Gustavo Corrêa, Gustavo Perrella, Gustavo Valadares,

Hélio  Gomes,  Inácio  Franco,  Ivair  Nogueira,  Jayro  Lessa,  João  Leite,  João  Vítor

Xavier,  Liza  Prado,  Luiz  Carlos  Miranda,  Luiz  Henrique,  Luiz  Humberto  Carneiro,

Luzia  Ferreira,  Maria  Tereza  Lara,  Marques  Abreu,  Mauri  Torres,  Neider  Moreira,

Neilando Pimenta, Paulo Guedes, Paulo Lamac, Pompílio Canavez, Rogério Correia,

Romel  Anízio,  Romeu  Queiroz,  Rômulo  Veneroso,  Rômulo  Viegas,  Sargento

Rodrigues,  Sávio  Souza Cruz,  Sebastião  Costa,  Tadeuzinho Leite,  Tenente  Lúcio,

Tiago Ulisses, Ulysses Gomes e Vanderlei Miranda.

Das  Comissões  de  Educação  e  de  Segurança  Pública  em  que  solicitam  seja

realizado  fórum  técnico  para  debater  a  segurança  nas  escolas.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Segurança

Pública, da Deputada Rosângela Reis (2) e dos Deputados Anselmo José Domingos,

João  Leite  e  outros,  Neilando  Pimenta  e  Fred  Costa,  Leonardo  Moreira,  Neider

Moreira, Sargento Rodrigues (2), Elismar Prado (2), Alencar da Silveira Jr. (2), Dinis

Pinheiro, Délio Malheiros (2) e Agostinho Patrus Filho.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública, de Segurança Pública, de Direitos Humanos e de Saúde e dos

Deputados Duilio de Castro, João Leite, Tiago Ulisses e Bonifácio Mourão.

Questão de Ordem

O  Deputado  Paulo  Guedes  -  Sr.  Presidente,  quero  anunciar  a  esta  Casa  que

amanhã  o  Ministro  da  Integração  Nacional,  Fernando  Bezerra,  estará  em  Belo

Horizonte, em uma audiência com o Governador Anastasia. Ele vem anunciar uma

obra de fundamental importância para o Norte de Minas: a construção da barragem
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do Projeto Jequitaí na cidade de Jequitaí, beneficiando Claro dos Poções, Lagoa dos

Patos,  Ibiaí,  Pirapora,  Montes Claros,  São João da Lagoa e toda a região.  É um

projeto de mais de R$500.000.000,00, que, com certeza, mudará a cara do Norte de

Minas, gerando emprego, renda e oportunidades. Lembro também que há 15 dias

estivemos com o Ministro e com o Presidente da Codevasf. Na oportunidade, foram

anunciados  mais  R$300.000.000,00  para  a  construção  das  redes  de  esgoto  e

estações de tratamento em todas as cidades da calha do São Francisco que ainda

não receberam esse benefício. Há também o programa Água para Todos, que será

anunciado  pelo  Ministro  Fernando  Bezerra  nos  próximos  dias.  Esse  programa

atenderá os Distritos e as comunidades rurais do semiárido mineiro que passam por

grandes dificuldades de abastecimento de água. Ontem mesmo o Deputado André

Quintão mencionou a falta de compromisso da Copasa-MG e da Copanor com essas

comunidades  às  quais  falta  água.  Tenho  certeza  de  que,  com  o  anúncio  desse

programa, Água para Todos, do governo federal, mais uma vez o governo federal dá

uma resposta  aos mineiros,  deixando quase R$1.000.000.000,00 à  disposição de

Minas Gerais, só por meio desse Ministério. Isso sem contar os valores dos outros

Ministérios, como o do Transporte, que tem uma série de obras em andamento no

Estado, como a adequação da BR-135 daqui para Montes Claros, que está ficando

um brinco. Há também o asfaltamento de Manga a Montalvânia até a Bahia. Este ano

ainda será licitado o trecho Manga-Itacarambi. Há tantas outras obras nesse pacote

de obras que o governo federal  faz em Minas nunca vistas  na história.  Graças a

Deus, temos o que comemorar tanto no governo do Presidente Lula quanto agora no

da nossa Presidenta  Dilma,  que está  tratando Minas como o  Estado merece,  ao

contrário daqueles anos tristes do governo FHC, que tratava Minas Gerais a pão e

água. Além de ele não ter feito nada por Minas Gerais, ainda sequestrava os recursos

do Estado na fonte. Agora, ao contrário, temos o que comemorar: programas na área

social e investimentos de todos os Ministérios no Estado de Minas Gerais. Por isso,

só temos a agradecer à nossa Presidente Dilma e ao Ministro Fernando Bezerra, que

amanhã vai anunciar mais esse pacote de obras. Além disso, estamos aguardando

apenas a licença do governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de

Meio Ambiente, para que o Ministério anuncie outras duas boas notícias: a construção
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da Barragem Vice-Presidente José Alencar, antiga Barragem de Congonhas, que vai

garantir o abastecimento de água para Montes Claros; e o término da construção da

Barragem de Berizal,  iniciada ainda  no governo Fernando Henrique,  mas que foi

embargada pela Feam em Minas Gerais e se arrasta há 15 anos - a metade dessa

obra já está concluída, e falta apenas o fechamento e a colocação dos aparelhos

hidromecânicos, mas ainda não obtivemos a licença para o seu término. Ou seja, o

Norte  de  Minas  aguarda  ansiosamente  um  tratamento  diferenciado  por  parte  da

Secretaria de Meio Ambiente, esperando que ela desenrole e dê as licenças para que

se concluam essas obras tão importantes para o Estado de Minas Gerais, como as

Barragens  do  Guarda-Mor,  em  Januária;  do  Calindó,  em  Manga;  de  Vacaria,  em

Fruta-de-Leite;  de Berizal;  Vice-Presidente  José Alencar  e,  agora,  a  Barragem do

Jequitaí, que será anunciada amanhã. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Tenente Lúcio.

O Deputado  Tenente  Lúcio*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  público  presente,

telespectadores da TV Assembleia, boa tarde. O assunto que nos traz a esta tribuna

nos dá muita satisfação e alegria: Uberlândia está entre as seis cidades de Minas

Gerais pré-selecionadas para ser centro de treinamento de seleções, mais conhecido

como subsede. Sei que a Fifa e a CBF não gostam que se dê esse nome, mas, como

sempre falamos em subsede - vários jornalistas usam esse termo -, preferi usá-lo,

para que as pessoas entendam.

No  meu  caso,  tudo  começou  como  Presidente  da  Comissão  de  Turismo  na

legislatura passada. Antes de ser Deputado, fui, em Uberlândia, Vereador por quatro

mandatos, três vezes Presidente da Câmara e Secretário Municipal de Esportes por

dois mandatos, quando João Leite era Secretário do Município de Belo Horizonte -

aliás, ele sempre dizia que Uberlândia sempre teve, como ainda tem, uma estrutura

de  campos  de  futebol,  ao  menos  de  campos  amadores,  muito  melhor  do  que  a

própria  Capital.  Batalhamos  muito  e,  desde  o  primeiro  dia  em  que  assumi  um

mandato  nesta  Casa,  como suplente,  na  legislatura  passada,  já  pela  metade  do

mandato, abraçamos a ideia de Uberlândia ser uma subsede da Copa de 2014. Aliás,

tenho em mão um folheto a esse respeito, de 2009, que aprovamos inicialmente em
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nossa Comissão de Turismo, Comércio e Cooperativismo, de que eu era Presidente

já nessa época. Depois, fomos atrás das partes políticas, em busca de apoio, pois

sempre tive certeza de que Uberlândia possuía quase a totalidade da parte estrutural

necessária.

Na época, procuramos pelo Governador Aécio Neves, que, junto ao Prof. Antonio

Anastasia, chamou Danilo de Castro e lhe disse o seguinte: “Quero dar apoio total ao

Deputado Tenente Lúcio no seu projeto de levar uma subsede da Copa do Mundo

para Uberlândia”. Aécio Neves pediu ao então Vice-Governador Anastasia que desse

a seguinte mensagem a Érica Drumond, na época Secretária de Turismo: “Gostaria

que você acompanhasse o  nosso Deputado Tenente Lúcio até Uberlândia para o

encontro  com  o  Prefeito  Odelmo  Leão”,  a  fim  de  levarmos,  na  oportunidade,  o

questionário que a Fifa exigia.  Assim o fizemos. Uberlândia abraçou esse projeto.

Primeiramente, o Prefeito abraçou o projeto conosco, e ficamos muito envolvidos no

trabalho de fazer com que Uberlândia fosse realmente recompensada com isso.

Recordo-me  de  que  não  tínhamos  placar  eletrônico.  Compramos  um  placar

eletrônico para o Estádio João Havelange, que aliás já está instalado. O Deputado

Luiz Humberto Carneiro conseguiu com o governo as cadeiras para o Mineirão e as

que  serão  colocadas  também  no  Estádio  João  Havelange.  Trabalhamos  muito.

Recebemos apoio político também no âmbito da CBF em favor de Uberlândia. Aliás,

Ricardo Teixeira, Presidente da CBF, esteve lá em um jogo do Cruzeiro. Na ocasião

conversamos em bloco: eu, Odelmo Leão, Deputado Tenente Lúcio e Aécio Neves -

que já tinha saído do governo para ser pré-candidato ao Senado - e também Ricardo

Teixeira, que nos ensinou todos os passos que deveríamos tomar.

Portanto, ficamos muito felizes de ver as cidades pré-selecionadas pela Fifa: no Alto

Paranaíba,  Araxá;  no  Triângulo  Mineiro,  Uberlândia;  e no Sul  de  Minas,  Extrema.

Gostaria de cumprimentar e parabenizar o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que foi o

primeiro a falar de Extrema, cidade que, na verdade, eu nem conhecia. Cheguei a

pensar que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva estivesse ficando maluco, pois achei que

ela  não  tivesse  condições  de  ser  selecionada.  No  entanto,  está  aí  a  resposta.

Parabéns, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pela sua convicção e pelo seu trabalho. V.

Exa. é Deputado majoritário em Extrema, com relevantes trabalhos para a cidade e
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para  a  região.  Além  das  três  cidades,  foram pré-selecionadas  Montes  Claros,  no

Norte de Minas, Juiz de Fora e Matias Barbosa. Portanto, seis cidades em Minas

Gerais foram pré-selecionadas.

Gostaria de agradecer muito aos Vereadores da Câmara Municipal de Uberlândia

Jerônima Carlesso, Baiano e Doquinha. Agradeço a todos que abraçaram a causa e

realmente ajudaram. Gostaria de destacar o trabalho do Presidente da Futel, Antônio

Carrijo, atual Vereador licenciado, que hoje ocupa o cargo de Secretário da Fundação

Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer. A ele os meus agradecimentos e o meu

reconhecimento.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Tenente

Lúcio,  Presidente  da  minha  comissão.  Imagino  como o  coração  de  V.  Exa.  está

emocionado,  pois  o  conheço  desde  quando  veio  para  este  Parlamento.  V.  Exa.

sempre teve essa meta de fazer de sua terra natal uma sede pré-selecionada para a

Copa do Mundo. Ontem, quando V. Exa. me ligou, pude perceber a forte emoção de

ver  esse  sonho  estar  sendo  iniciado  agora.  É  o  primeiro  passo  nesse  projeto

gigantesco assumido por V. Exa.

A exemplo  de  V.  Exa,  também  temos  a  nossa  Extrema.  Quando  V.  Exa.  se

manifestava, sempre citava essa cidade, próxima a São Paulo, a Bragança Paulista.

Extrema vive  um  momento  extraordinariamente  turístico,  muito  importante  para  o

setor hoteleiro.

Com a  permissão  de  V.  Exa.,  gostaria  de  fazer  como o  senhor,  que  abriu  um

parêntese. Foi muito importante o nosso trabalho. Hoje o Deputado tem o prazer de

ser  o  Deputado  majoritário,  que  sempre  esteve  ao  meu  lado,  do  nosso  Vice-

Governador Alberto Pinto Coelho e do nosso Deputado Federal Rodrigo de Castro,

caminhando junto ao Prefeito Bergamin. Portanto, temos muito a festejar.  A nosso

pedido, V. Exa. já marcou a primeira audiência em Extrema para o dia 10 de junho.

Será um grande momento, e agradeço a atenção de V. Exa. Realizaremos audiência

no dia 28 deste mês na sua Uberlândia, depois iremos a Araxá e, consecutivamente,

a Extrema.

Parabéns pelo seu trabalho e por este grande momento que V. Exa. vive em favor

de sua comunidade.
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O Deputado Tenente Lúcio* - Eu é que agradeço, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. No

dia  13  deste  mês,  faremos a  primeira audiência  em Uberlândia,  às  10  horas,  na

Câmara Municipal. Aproveito para convidar todas as pessoas que realmente gostam

do esporte.

Deputado Luiz  Carlos  Miranda,  que também  nos  irá  apartear,  estamos  levando

algumas  pessoas  muito  importantes  para  essa audiência  pública.  Uma delas  é  o

Deputado Marques, Presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, ex-atleta

do Galo, que nos dará a honra de sua presença, pois será uma reunião conjunta.

Temos a certeza de que ela será uma reunião repleta de êxito, porque está muito bem

mobilizada.

O Deputado Luiz Carlos Miranda (em aparte)* - Obrigado, Deputado Tenente Lúcio.

Cumprimento V. Exa. não só pelo pronunciamento, mas pela vitória extraordinária que

conquistou para o Triângulo, para a sua Uberlândia. Sou testemunha de sua luta para

que Uberlândia fosse escolhida, como tanto merece. Ao mesmo tempo, lamento que

Ipatinga tenha ficado fora, excluída como sede de treinamento de qualquer seleção.

Faço coro com a Deputada Rosângela Reis, em suas palavras proferidas ontem.

Foi feita pelo Exército Brasileiro uma pinguela, e não uma ponte, que arreou. Agora o

Exército está buscando alternativa para a ponte que liga o Vale do Aço. Tenho muita

preocupação e muito medo dessa ponte provisória. Gostaria de chamar a atenção

para  isso,  porque  uma  pinguela  se  rompeu  e  uma  ponte  que  será  feita  para  o

transporte de carga pesada cria uma preocupação muito grande. Isso é reflexo do

desprezo que se tem pela região do Vale do Aço, que contribui com 11,2% do PIB do

Estado de Minas.

Parabéns, Deputado Tenente Lúcio, estamos junto a V. Exa., festejando essa vitória

de Uberlândia e desse excelente Deputado da Bancada do PDT.

O Deputado Rogério Correia  (em aparte)*  -  Obrigado,  Deputado Tenente  Lúcio.

Também quero parabenizá-lo pela conquista. A cidade de Uberlândia merece e se

insere  no  contexto  tanto  da  Copa  do  Mundo  quanto  das  Olimpíadas.  A era  do

Presidente Lula, que ocasionou a evolução e o desenvolvimento do Brasil, acabou

permitindo que estivéssemos tanto no contexto da Copa do Mundo em 2014 quanto

no das Olimpíadas em 2016. Com a vitória do Brasil, do governo do Presidente Lula -
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e o PDT faz parte também da base desse governo -, V. Exa., de maneira oportuna,

colocou uma cidade mineira no contexto da comemoração dessa Copa do Mundo no

Brasil. Com o Presidente Lula, vivemos um período de efervescência, de crescimento

econômico, e não poderia ser diferente com Minas Gerais e também Uberlândia. Por

isso parabenizo V. Exa. pelo senso de oportunidade de imediatamente colocar Minas

Gerais nesse contexto vitorioso do Brasil.

Deputado Tenente Lúcio, gostaria de aproveitar para rapidamente desejar à classe

dos policiais militares, categoria a que V. Exa. pertence, sucesso nas reivindicações

que fazem por um piso salarial pequeno, mas tão importante para a Polícia Militar. É a

mesma luta dos servidores da saúde, que estão aqui esperando que o governo do

Estado tenha sensibilidade para resolver o problema da greve. Quero congratular-me

com eles. Sei da força de V. Exa. e peço seu apoio para ajudar a Fhemig a solucionar

esse problema tão grave, que tem trazido consequências negativas para os hospitais.

Aproveito para convidar V. Exa. e o conjunto dos Deputados para uma nova visita

ao Hospital Odete Valadares amanhã, às 10h30min, para mostrar à população de

Minas o descaso que está havendo com a saúde pública em Minas Gerais. Parabéns.

Obrigado.

O Deputado Tenente Lúcio* - Cumprimento o Deputado Bosco, de Araxá, que já fez

sua reivindicação, a qual  vamos atender no dia 2 de junho.  A segunda audiência

pública era para ser em Sacramento, mas transferimos, a seu pedido, para Araxá;

depois iremos a Extrema, no dia 10, em seguida agendaremos para Montes Claros,

Juiz de Fora e Matias Barbosa ainda para o mês de junho, o mais rápido possível.

O Deputado Bosco (em aparte) - Cumprimento V. Exa. pelo pronunciamento e por

essa  grande  conquista  para  Uberlândia,  fazendo  com  que  fosse  escolhida  para

subsede da Copa de 2014. Estamos acompanhando os trabalhos de V. Exa. nesta

Casa, na Comissão de Turismo, e reconhecemos seu empenho e esforço. V. Exa.,

que sempre contou com o apoio do governo, ontem teve essa resposta importante e

memorável, que coroa não só o seu trabalho, mas a população de Uberlândia.

Quero agradecer a V. Exa. por acatar nosso requerimento de audiência conjunta

das Comissões de Turismo e de Esporte em Araxá. Vamos avaliar a infraestrutura de

Araxá, pois estamos lisonjeados por ter sido escolhida para ser subsede da Copa de
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2014. Convido todos os Deputados para estarem conosco nessa grande audiência

pública  no  próximo dia  2  de  junho  em  Araxá,  que certamente  será  um sucesso.

Parabéns e obrigado.

O Deputado Tenente Lúcio* - Agradeço ao Deputado Luiz Humberto Carneiro, Líder

do Governo, pelo empenho em levar as cadeiras para o nosso estádio. V. Exa., que

estará conosco na audiência pública de sexta-feira, levou-me ontem para encontrar o

Vice-Governador  e  o  Secretário  Sérgio  Barroso.  Em  uma  próxima  oportunidade,

estaremos com o grupo de trabalho que formaremos a partir dessa audiência pública.

Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Sr.  Presidente,  nobres  colegas,

telespectadores da  TV Assembleia,  servidores  estaduais  nas  galerias,  senhoras e

senhores.  Ocupo a  tribuna para  falar  de  assuntos importantes.  Hoje,  neste  exato

momento, está acontecendo a grande discussão do novo Código Florestal.

Neste exato momento, vários Deputados já se pronunciaram em Brasília. A Casa

está cheia para discutir o Código Florestal brasileiro. O atual código é uma legislação

totalmente impossível de ser cumprida e, assim, cada produtor é um criminoso. A lei

foi  feita para ser cumprida, mas cumprir  essa legislação é impossível.  Então você

passa a estar fora da lei. Que contrassenso produzir  alimento para alimentar uma

nação, uma região e ser criminalizado. A legislação diz que não se pode plantar em

áreas com 45% de declividade. Ora, o café brasileiro, no Sul de Minas, no Espírito

Santo e em parte do Paraná, está nessas áreas. Então, se obedecida, essa exigência

acabaria  com 80% do café  brasileiro,  que gera  no  Brasil  cerca  de  8  milhões  de

empregos diretos e indiretos, nas indústrias e no comércio? A lei também proíbe a

plantação em áreas planas, várzeas úmidas, por ser área de proteção permanente.

Então não se pode plantar!  O Código diz isso.  Vamos acabar  com 80% do arroz

brasileiro produzido no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina? Isso é uma questão

de decisão. Estão querendo levar o País à fome, à miséria? Então é só manter a

legislação do jeito como está. Graças a Deus, essa discussão está indo bem.

O relator desse projeto é o Deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. Fiquei
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até  surpreso  ao  ver  o  posicionamento  dele,  coerente,  firme,  de  um  verdadeiro

estadista  brasileiro.  Ele  soube  ouvir.  Ouviu  a  classe  rural  e  empresarial,  os

ambientalistas e foi ao campo. Tivemos vários contatos, e ele relatou várias visitas

que  fez  ao  produtor  rural.  Assim  ele  pôde  fazer  um  relatório  que  traz  grandes

melhorias,  a  fim  de  oferecer  uma  condição  melhor  para  o  produtor  continuar

produzindo  e  desenvolvendo  o  País  sem  ser  criminalizado  -  aliás,  parte  dos

produtores.  Entretanto,  o  relatório  não  é  suficiente,  não  está  clara  a  questão  da

transição na APP. Neste momento, falei com o Deputado Paulo Piau e, na parte da

manhã, com o Deputado e atual Secretário Carlos Melles, que está em contato direto

com Brasília. Há 15 minutos, as votações ainda não haviam acontecido, pois ocorria

uma forte discussão. Aliás, o próprio governo está pressionando-o a mudar parte do

seu relatório. Se mudar, prejudicará o pequeno produtor rural, que terá que manter

essa  APP,  a  que  somos  totalmente  favoráveis.  Para  mim,  área  de  preservação

permanente  são  áreas  próximas  a  nascentes  e  matas.  Não  somos  favoráveis  à

contaminação da água, ao desmatamento, mas somos favoráveis a que o pequeno,

médio e grande produtor mantenha a sua atividade rural, praticada há 50, 100 anos.

Então há aí uma ocupação consolidada, e a maioria foi talvez financiada e estimulada

pelo governo. Muitas vezes, para as pessoas terem acesso a financiamento, eram

obrigadas  a  fazer  até  mesmo  o  desmatamento.  Hoje  não  somos  favoráveis  ao

desmatamento. Contudo, o que foi feito, a não ser às margens dos córregos, dos rios

e das nascentes, foi estimulado. Foi plantado ali café, maçã, uva, pêssego e muita

pastagem.

A proposta é  votar  o novo Código  Florestal  brasileiro com base no relatório  do

Deputado Aldo Rebelo. Ele, com quem estive umas 12 vezes, no mínimo, foi muito

claro:  “não  estou  aqui  para  proteger  produtor  nem  grandes  empresas  nem

ambientalistas e, sim, para proteger o Brasil”.

Estamos aqui para que o Código Florestal Brasileiro dê condições ao agricultor de

produzir alimentos e também de preservar a natureza. Isso é totalmente possível.

Hoje as coisas estão pegando fogo em Brasília. Peço a Deus que dê sabedoria e

que ilumine as pessoas, porque uma decisão errada do Congresso Nacional levará

milhares  ou  milhões  de  produtores  à  falência  e  elevará  a  inflação,  que  já  está
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corroendo o  bolso,  principalmente  dos mais  pobres.  Isso também acarretará  uma

grande  alta  dos  alimentos,  não  tenham  dúvidas,  porque  a  maioria  deles  são

produzidos nessas áreas de  preservação permanente.  É  hora  de  repensar  essas

exigências.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Agradeço-lhe, Exa., pela gentileza de

me  conceder  este  aparte.  Primeiro,  quero  parabenizá-lo  pela  importância  da

abordagem feita. Também quero dar uma contribuição ao que está sendo exposto

como preocupação  de  V.  Exa.  Recebi  ligações  do  interior  de  Minas  de  pessoas

desesperadas, que me pediam ajuda junto aos Deputados Federais em relação ao

novo  Código,  porque  ele  acabará  com  a  agricultura  familiar,  matará  a  agricultura

familiar se não houver mudanças.

V.  Exa.  falava  da  nossa  grande  necessidade  de  produzir  alimentos  no  País.

Corremos o risco de precisarmos importar alimentos, sendo que podemos ser - até

somos vistos assim - como o celeiro do mundo. Nosso país é uma verdadeira estufa,

produz ininterruptamente, quase que nos 12 meses do ano. Temos várias safras por

ano, diferentemente de outros países, como os Estados Unidos, que tem apenas uma

safra em função do inverno rigoroso. Em outros países acontece a mesma coisa,

também pelo mesmo motivo.

Lembro-me  aqui,  nobre  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  de  que  a  Margaret

Thatcher, Primeira-Ministra da Inglaterra, quando visitou o Brasil, estava em uma roda

de discussão do que era estratégico para uma nação. Nessa ocasião, uma pessoa

disse que,  para  ela,  estratégico era o petróleo.  Margaret  Thatcher  disse que não

existe nada mais estratégico para uma nação do que a comida, disse que, para um

país  que  não  se  preocupa  em  produzir  comida  e  colocá-la  na  mesa  dos  seus

compatriotas,  não  adianta  ter  petróleo,  ter  carro  de  luxo.  Portanto,  esse  Código

realmente precisa de toda a inteligência  daquelas  Casas Legislativas -  Senado e

Câmara - para que saia algo que preserve o meio ambiente e que, acima de tudo,

permita  a  preservação  da  espécie  humana,  o  que  não  será  possível,  com  toda

certeza, sem alimento.

Aproveito o aparte para saudar aqui as servidoras e os servidores, que estão nas

galerias nos acompanhando e que trazem sua justa reivindicação junto ao governo.
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Saúdo também as várias  categorias,  que,  neste  momento,  fazem seus pleitos  ao

governo. No que depender de mim e do grupo a que pertenço nesta Casa, podem

sempre contar com nosso empenho.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Muito obrigado, Deputado Vanderlei Miranda. 

O Deputado Inácio Franco (em aparte)  -  Gostaria  inicialmente de parabenizar  o

Deputado Antônio Carlos Arantes pela abordagem desse tema. Realmente é muito

importante  que  o  novo  Código  Florestal  brasileiro  seja  aprovado.  Sabemos  do

trabalho que o Deputado Antônio Carlos Arantes faz em prol de todos os produtores

rurais, em prol das pessoas que trabalham na roça, daqueles que estão produzindo,

levando alimentos para a mesa de todos os brasileiros. Acho que é muito importante

esse trabalho que V. Exa. desenvolve aqui na Assembleia, levantando realmente a

bandeira do produtor rural. Esperamos que, de fato, o Congresso Nacional vote esse

projeto  da  maneira  como o  relator  Aldo  Rebelo  o  apresentou.  Esse  projeto,  com

certeza,  fará  com que o  produtor,  principalmente  o  pequeno produtor  rural,  tenha

condições de dar sustentabilidade à sua família. 

Estou  no Partido  Verde,  e temos de cuidar  da preservação.  Todos sabemos da

importância de se preservar o meio ambiente. Todavia, precisamos também olhar o

lado  da  produção.  Devemos  preservar  e  produzir.  É  necessário  o  empenho  dos

Deputados em seus trabalhos no Congresso Nacional e na Comissão Especial para a

Reforma do Código Florestal. Eles fizeram diversas audiências públicas em todo o

Brasil, em todos os Estados da Federação, revendo as diversidades existentes neste

país, tanto no Norte quanto no Sul. O relatório final está sendo votado. Esperamos

que  ele  seja  votado  ainda  hoje  e  que  realmente  contemple  os  produtores,

especialmente os pequenos produtores rurais. Parabéns a V. Exa. pelo trabalho que

está desenvolvendo nesta Casa.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Muito obrigado. 

O  Deputado  Fabiano Tolentino  (em aparte)  -  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,

nosso Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, servidores

que hoje estão nesta Casa, Deputadas, Deputados, boa tarde. É muito importante o

tema  que  o  senhor  aborda  hoje  desta  tribuna.  Sabemos  que  a  votação  pode

acontecer hoje em Brasília, e estamos torcendo para que aconteça. Estivemos em
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Brasília,  assim como V. Exa.,  os Deputados Rômulo Arantes e Doutor Viana, para

também  discutirmos  um  pouco  sobre  o  Código  Florestal.  Ali  aprendemos  muito,

conversamos  com  o  Deputado  Aldo  Rebelo.  Este  ano,  fizemos  audiência  pública

nesta Casa. Outras foram realizadas no ano passado. Tenho certeza de que este é o

momento da votação. Precisamos que o código seja aprovado o mais rápido possível,

porque os produtores rurais não estão podendo buscar recursos, uma vez que não

estão averbadas suas reservas florestais. É preciso, sim, haver rapidez. Acredito que

hoje Brasília votará o Código, que está sendo bem trabalhado. Tenho certeza de que

conseguiremos  avanços para  o  produtor  rural.  Com sustentabilidade,  faremos  um

bom trabalho com o meio ambiente. Conseguiremos produzir no Brasil, que possui

essa  imensidão  de  terras.  Parabéns  pelo  seu  trabalho,  nosso  Presidente  da

Comissão. Muito obrigado por nos deixar participar com V. Exa. deste grande trabalho

frente à Comissão de Política Agropecuária.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Antônio

Carlos Arantes. Somente quero destacar a participação efetiva de V. Exa. no seio

dessa Comissão, nas ações do Código Florestal. Sou testemunha de que V. Exa., que

é da nossa região, não tem poupado esforços, viagens e discussões maiores para

procurar o bom termo, levando a voz de Minas Gerais ao Congresso. A apreensão do

ilustre Presidente  também é nossa.  No entanto,  com certeza,  graças aos  nossos

Deputados Federais, que estão lá vigilantes, como disse V. Exa., encontraremos bom

termo na defesa de toda a classe ruralista, de toda a classe produtora e de toda a

classe  que  quer  gerar  o  amanho  da  terra,  a  alimentação  para  Minas  Gerais.

Parabéns!

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Muito obrigado.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Antônio Carlos Arantes.

Quero parabenizá-lo pelo trabalho e por ser um amigo da agricultura. V. Exa. é um

homem do campo, trabalhador, que muito bem representa os produtores do Estado

de  Minas  Gerais  e  que  está  preocupado  com  a  votação  em  Brasília.  Deputado

Antônio Carlos Arantes, V. Exa., nesta manhã, participou de reunião com toda a base

do  governo.  Quero  saudar  os  servidores  da  Cemig  aqui  presentes  e  salientar  o
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empenho,  especialmente  do  Deputado Mosconi,  que tem nos representado nessa

discussão para chegarmos a um acordo com o governo em relação aos direitos dos

trabalhadores  da  Cemig.  Deixo  essa  palavra  em  meu  nome  e  em  nome  dos

Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Mosconi,  que  foi  escolhido  Presidente  da

Comissão de Saúde, para nos representar em toda essa discussão. O empenho de

todos nós - da base do governo, dos Deputados e do próprio governo - tem como

objetivo chegarmos a um acordo, apesar das dificuldades impostas pela posição do

Ministério Público.

Tive oportunidade de conversar com os Promotores sobre as dificuldades que eles

têm  colocado.  Registro  o  empenho  do  Deputado  Rogério  Correia  e  de  outros

Deputados na busca de entendimento para que sejam preservados os direitos dos

trabalhadores da saúde e os diretos dos trabalhadores da Cemig. Muito obrigado,

Deputado Antônio Carlos Arantes.

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Muito  obrigado,  Deputados  João  Leite  e

Dalmo Ribeiro Silva.

Para encerrar, Sr. Presidente, informo que os Prefeitos foram a Brasília ontem. O

ex-Governador e atual Senador Aécio Neves, na semana passada, apresentou uma

PEC  para  redistribuir  os  recursos  para  os  Municípios.  No  meu  entendimento,  o

Governador não fala como oposição.

Duvido de que haja um Prefeito neste país que não seja favorável à redistribuição

dos  tributos  e  a  um  novo  pacto  federativo.  Ou o  governo  federal  olha  isso  com

atenção e carinho ou levará os Municípios à falência, o que é muito pior, porque o

cidadão não mora em Brasília, não mora em Belo Horizonte, mora normalmente na

sua casa no interior. Podemos dizer que mais de 5 mil Municípios no Brasil vivem

hoje de pires na mão, caminhando para a falência. Muito obrigado.

* - Sem revisão do redator.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Lamac.

O  Deputado  Paulo  Lamac  -  Boa  tarde,  Sr.  Presidente  e  caros  Deputados  e

Deputadas presentes ao Plenário da Assembleia Legislativa. Uma saudação especial

aos servidores da Fhemig, que estão aqui na defesa da saúde no Estado de Minas

Gerais. Sr. Presidente, a princípio gostaria de relatar que estive ontem em Brasília,
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por determinação do Líder do Bloco Minas sem Censura, representando o bloco na

posse de mais  um mineiro que assume uma função importante junto ao governo

federal.  O  mineiro  Gílson  Queiroz,  ex-Presidente  do  Crea-MG,  assumiu  ontem  a

Presidência da Funasa, um espaço importante para nosso Estado, que certamente

fará diferença para todos nós, Deputados, Prefeitos e população de Minas Gerais.

Acreditamos que é mais uma contribuição de Minas ao País, por intermédio do nosso

conterrâneo  Gílson  Queiroz.  Na  sequência,  tivemos  a  oportunidade  também,  a

convite do Senador Clésio Andrade e do Ministro Fernando Pimentel, de estar num

grande encontro, com um número significativo de Prefeitos mineiros, que receberam

a saudação do Senador Clésio e do Ministro Fernando Pimentel pela bela atividade

realizada ontem, a marcha dos Prefeitos a Brasília, bastante significativa e com um

número muito grande de Prefeitos junto à CNT. Foram anunciados pelo Senador e

pelo Ministro recursos importantes que serão investidos em obras de infraestrutura,

especialmente na área de transporte, notadamente na BR-381, e em intervenções no

Anel  Rodoviário  de  Belo  Horizonte.  Enfim,  importantes  recursos  federais  estão

chegando a Minas e mudarão a história, que sabemos ainda complicada, da situação

do transporte nas nossas rodovias federais.

Quero deixar este registro e não posso deixar de falar que sexta-feira tivemos uma

reunião, convocada em caráter de emergência, com representação dos três blocos

parlamentares desta Casa. Estivemos reunidos com o Presidente da Cemig, com os

Deputados  Duarte  Bechir  e  Rômulo  Viegas  e  com  o  Carlinhos,  Presidente  da

Asthemg, em busca de uma solução para evitar que o caos aumente nas unidades de

saúde  do  Estado.  Assumiu-se  o  compromisso  de  uma reunião  com  a  Secretária

Adjunta  Fernanda  Neves  na  segunda-feira,  e  recebi  uma  ligação  em  torno  das

8h30min da segunda-feira desmarcando a data programada, o compromisso firmado,

dizendo  que  a  reunião  seria  remarcada  para  uma  data  conveniente.  Então,  não

poderia deixar de fazer uso desta tribuna para solicitar aos representantes do governo

o cumprimento desse compromisso firmado com os servidores da Fhemig e os três

blocos parlamentares, apesar de sabermos do empenho de diversos Deputados. O

Deputado João Leite acabou de falar, e sabemos que o Deputado Carlos Mosconi

está se empenhando. Foi firmado um compromisso de busca de um caminho efetivo,
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que é simplesmente o reconhecimento de um artigo que já está contemplado em lei.

Não  estamos  falando  nem  mesmo em alteração  de  lei,  apenas  no cumprimento.

Estamos  então  solicitando  que  o  acordo  firmado  com  os  servidores,  com  os

parlamentares  seja  efetivamente  cumprido  o  mais  breve  possível.  É  o  que

esperamos.  Temos  certeza  de que um governo sério não  deixará  de  cumprir  um

acordo firmado numa mesa de negociação.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Obrigado, Deputado Paulo Lamac. Em

primeiro lugar, agradeço a V. Exa. o apoio que nos tem dado como Vice-Líder do

Bloco Minas sem Censura. V. Exa. tem nos ajudado muito nas negociações, aliás

esteve  presente  na  negociação  com  o  Presidente  da  Fhemig.  Tem  nos  ajudado,

enfim, muito nesses encaminhamentos. Parabenizo-o também por sua ida a Brasília.

Esteve lá representando o nosso bloco para que eu ficasse aqui, aliás tratando dos

assuntos da Fhemig. Quero dizer aos trabalhadores dessa instituição que aqui estão

que o Deputado Paulo Lamac tem sido um companheiro que tem me ajudado para

que, coletivamente, resolvamos os problemas. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Paulo Lamac - Eu quem agradeço, Deputado.

O Deputado Rogério  Correia  (em aparte)*  -  Na visita  que fez a Brasília,  quero

lembrar, nunca é ruim fazê-lo, é sempre bom estar lembrando que os Prefeitos devem

ter sido bem recebidos,  como aconteceu sempre no mandato do Presidente Lula.

Agora,  no  mandato da Presidente Dilma,  estão sendo bem recebidos.  Naquele lá

atrás, do outro Presidente, Deus me livre, do Fernando Henrique, que não volte aqui,

os  Prefeitos  eram  recebidos  até  com  cachorros,  com  polícia.  Agora  são  bem

recebidos. É assim que funciona o sistema democrático brasileiro.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Diz em qual governo os Prefeitos foram

recebidos com cachorro e polícia.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Daquele moço, o Fernando Henrique,

Deus me livre.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Daquele moço? Vade retro!

O  Deputado  Rogério  Correia  (em aparte)*  -  Não  gosto  muito  de  citar  o  nome,

porque  ficamos  até  arrepiados.  Agora  os  Prefeitos  e  os  manifestantes  são  bem

recebidos, como devem ser. Quero apenas relatar a V. Exa. que estivemos em dois
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hospitais para fazer uma visita e ver o que está acontecendo no Estado. Ressalto que

a base do governo tem  procurado ajudar-nos,  principalmente  os  Deputados  João

Leite, Duarte Bechir e Carlos Mosconi, a buscar soluções. Eu e o Deputado Antônio

Júlio estivemos no CGP e, depois, eu o Deputado Adelmo Carneiro Leão estivemos

no Júlia Kubitschek. Deputado Lamac, o quadro da saúde pública é muito grave. O

governo tem feito o que tenho denunciado: esconde o problema e jamais o enfrenta.

Ontem, no Júlia, o que vimos foi fratura e censura explícitas. Fratura porque vimos

uma senhora de 81 anos há 22 dias esperando por uma cirurgia, e não há local para

fazê-la. A censura foi tão explícita que o jornal “O Tempo” e a TV Record não puderam

entrar no hospital. Não puderam nem mesmo entrar para ver a situação real desse

hospital.  É  impressionante  como  a  censura  em  Minas  prevalece.  O  governo,

acostumado com essa blindagem e com essa censura, vai escondendo as coisas,

como se esconder resolvesse. Deputado Adelmo, temos no Hospital Júlia Kubitschek

puxadinhos, como se vê em favelas, com puxados para um canto e para outro. O

hospital é cheio de puxados em condições completamente precárias. No Júlia,  as

pessoas são depositadas dentro das enfermarias. Tiramos fotografias e mostramos

na internet. O quadro me chocou. Eu e o Deputado Adelmo estivemos lá, e foi isso o

que vimos. Parece que o governo foi treinado para esconder, e não para resolver. O

que  queríamos  é  que ele  resolvesse,  e  não  escondesse.  O  bom  governo  não  é

aquele em que tudo está arrumado, porque nem tudo pode estar certo o tempo todo.

Os problemas existem e vão continuar existindo. Não há governo perfeito. Nem que

Jesus Cristo viesse à Terra faria um governo perfeito, que não tivesse problemas.

Eles existem, mas o governo é obrigado a encará-los, a resolvê-los, e não escondê-

los. Estamos pedindo ao Prof. Anastasia que comece a governar. Por que não escutar

os trabalhadores que estão aqui? Por que fingir que eles não existem? E porque a

imprensa não divulga? Se ela não divulga, não se resolve o problema dos servidores?

Os Deputados da base estão aqui tentando resolver, justiça seja feita, mas o governo

em si não se move. Vejo aqui e V. Exa. está falando que, no jornal “Hoje em Dia”, o

Danilo de Castro, Secretário, está dando pito na base dele dizendo que ela não vem

votar,  mas  a  base  está  incomodada  mesmo.  A  greve  vem  para  a  Assembleia

Legislativa, os Deputados da base querem resolver, mas o governo não resolve. Nós,
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da Assembleia Legislativa, conjuntamente, é que devemos dar um pito no Sr. Danilo

de Castro, em vez de ele ficar chamando a atenção da base dele na Assembleia. Ele

que resolva os problemas, pois é ele que os está causando. A base do governo está

solidária conosco aqui. Se o Sr. Danilo de Castro, a Sra. Fernanda Neves, a Sra.

Renata Vilhena ou o Governador Anastasia não resolvem o problema, como faremos

para que esta Assembleia Legislativa funcione? Não fingiremos que as coisas estão

certas.  O  Minas  sem  Censura  denunciará,  no  tempo que for  necessário,  que  as

coisas em Minas Gerais não estão funcionando, que o caos na saúde está instalado,

que  os  funcionários  da  educação  não  têm  piso  salarial  e  que  os  policiais  estão

insatisfeitos. Falaremos e queremos respostas. Não adianta vir com a conversa de

que  a  BR-381  está  assim  ou  assado.  O  problema  da  BR-381  será  resolvido,  é

compromisso  da  Presidenta  Dilma.  Cobraremos  sim,  mas  não  esconderemos  os

problemas como fazem os .... Parabéns a V. Exa. Exigiremos respostas concretas do

governo,  como,  por  exemplo,  o  dia  da  reunião  com as  Sras.  Fernanda Neves  e

Renata Vilhena e o Governador do Estado ou o dia que resolverão o problema da

Cemig. Na realidade, queremos saber o que irá acontecer. Muito obrigado. 

O Deputado Paulo Lamac - Muito obrigado, Líder Rogério Correia. Agradecemos o

brilhantismo  com  que  V.  Exa.  vem  liderando  o  nosso  bloco.  Estou  junto  com  o

Deputado Rogério, pois compreendemos e nos solidarizamos com a base, que fica

constrangida de vir a esta tribuna votar as indicações do governo. Compreendemos

isso, em que pese um ou outro Deputado da base do governo dizer que quem não

vota  é  a  Oposição  -  e  não  é  papel  da  Oposição.  Solidarizamo-nos  com  o

constrangimento dos colegas da base, que não se sentem à vontade de vir a esta

tribuna para fazer, neste momento de tantos questionamentos, a defesa de posições

que, às vezes, realmente são difíceis de ser defendidas. 

O  Deputado  Durval  Ângelo  (em  aparte)*  -  Lamentavelmente,  a  presença  dos

servidores nesta Casa é sinal claro de que a saúde de Minas Gerais está no CTI. 

Companheiro e Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos, aproveitando o

seu tempo, falarei de um assunto que diz respeito também ao Deputado João Leite -

é até bom, pois está ao meu lado. Hoje, fiz a denúncia de que, do ponto de vista

regimental,  esta  Casa  também  está  no  CTI.  No dia  14  de  abril,  aprovamos  seis
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requerimentos importantíssimos, por exemplo, policial ameaçado de morte, cidadão

torturado  e  ameaçado  de  morte,  assédio  moral  na  Polícia  Militar,  e  pedimos

providências.  Meu  Vice-Presidente,  pasme.  No  encaminhamento  da  Serra,  duas

comissões  atuaram  de  forma  brilhante,  a  de  Segurança  Pública,  presidida  pelo

Deputado João Leite, e a nossa Comissão. O mais grave foi o encaminhamento de

notas taquigráficas da Comissão de Direitos Humanos. Esses requerimentos, em vez

de serem encaminhados neste Plenário, pois é responsabilidade do Secretário-Geral

desta Casa, foram para a Comissão de Segurança Pública. 

Hoje, o Deputado Sargento Rodrigues foi à Comissão de Direitos Humanos mostrar

o  protesto  que  fez  na  reunião  da  Comissão.  Então  pergunto:  que  falta  de

transparência é essa? O Deputado João Leite, preocupado com a urgência do caso,

já que o Deputado Sargento Rodrigues fez questão de ordem para dizer que não

deveriam ser votados na Comissão, votou as medidas. Queremos deixar claro que - e

hoje,  de  manhã,  falei  disso  de  maneira  indignada  -,  apesar  do  tom,  reafirmo,

Deputado  João  Leite,  tudo  o  que  falei  neste  Plenário  pela  manhã.  Gostaria  de

compartilhar esse fato com os colegas e de dar conhecimento ao Plenário - e posso

fazê-lo  hoje  -  de  outro  fato  gravíssimo.  Na sexta-feira,  quando representava esta

Assembleia nos 10 anos do Projeto Novos Rumos na Execução Penal, do Tribunal de

Justiça, recebi um telefonema do Deputado João Leite dizendo que estaríamos sendo

procurados e ameaçados de morte por um policial  foragido. Ele se chama Gílson

Costa e era policial do Grupo de Resgate e Emergência - GRE. O interessante é que

esse  policial  estava  com  sua  prisão  decretada  por  duplo  assassinato  de  que

participou com o Bola, Marcos Aparecido dos Santos. O mais grave é que a ameaça

foi feita de dentro das dependências da Polícia Civil. 

Ontem o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Casa, eu e o Deputado João Leite

nos reunimos por volta das 13 horas. O Presidente da Assembleia convocou o Dr.

Jairo Lellis, Chefe de Polícia. Na verdade, quando o Chefe de Polícia me perguntou

onde estava o policial, disse-lhe: pode procurá-lo no Deoesp, pois é onde sempre

está, mesmo com a prisão decretada pelo duplo assassinato, pelo sequestro, pela

prevaricação, pela improbidade administrativa e por aí vai, ou na sua casa, à noite. O

Chefe de Polícia determinou a prisão, e ontem o Gílson Costa foi preso.
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Deputado  João  Leite,  ficamos  indignados.  A  alma  desta  Assembleia  são  as

comissões. Trabalhamos bastante. V. Exa. é um Deputado que atua muito, aliás nós

dois atuamos em tantas coisas juntos em defesa da sociedade. Logo, quando fazem

uma coisa dessas com os nossos requerimentos...  Não estamos aqui brincando e

colocamos  a  nossa  vida  naquilo  que  fazemos.  Considero  que  isso  é  para  o

fortalecimento deste Poder. As comissões lhe dão credibilidade na sua atuação.

Portanto, é um absurdo. Olha, ele está com a prisão decretada desde o início de

abril, frequentando dependências policiais e dizendo que ia matar dois Deputados por

serem  representantes  dos  direitos  humanos;  aliás,  disse  com  ódio  que  não  se

entregaria antes de nos matar.

Queremos ser tratados aqui, na distribuição de matérias no Plenário e na atuação

da Secretaria-Geral, na indecisão da Mesa, com respeito. Elogio o Chefe de Polícia,

mas observamos a fragilidade do sistema. Deputado João Leite, fiquei sabendo hoje

que ele frequentava e tomava café na dependência do Deoesp. Na verdade, circulava

lá dentro ameaçando de morte dois Deputados. Isso é grave porque atinge o Poder.

O fato de ele não ter sido preso é lamentavelmente mais grave ainda. O que fizemos?

Cumprimos o nosso papel de receber um cidadão e mães que vieram reclamar a

morte de dois filhos. Na verdade, a única coisa que fizemos foi pedir e acompanhar a

apuração, ou seja, exigir que se apurassem os fatos.

Então  queremos  deixar  isso  bem  claro  para  justificar  a  nossa  indignação.  O

Deputado João Leite já me havia falado sobre a prisão do indigitado. Por isso fizemos

aquele  protesto  de  manhã  e  falamos  com  tanta  indignação  em  relação  a

procedimentos burocráticos aqui dentro.

O Deputado Paulo Lamac - Deputado Durval Ângelo, muito obrigado pelo aparte. 

Gostaria de desculpar-me com os Deputados João Leite e Bonifácio Mourão e a

Deputada  Maria  Tereza  Lara,  que  me  pediram  antecipadamente  aparte,  mas,

infelizmente, o tempo foi insuficiente. Peço aos nobres colegas a compreensão.

Quero também reforçar o que foi  posto. Como Vice-Presidente da Comissão de

Direitos  Humanos,  percebemos  a  gravidade  e  a  seriedade  do  trabalho  dessa

Comissão e esperamos que a Mesa realmente tome as medidas necessárias para

que a importância desse trabalho seja reconhecida e tratada com o devido respeito.
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Neste momento em que concluo o meu pronunciamento, acabou de me chegar a

notícia de que os servidores municipais aceitaram as propostas do governo municipal.

Na verdade, o governo municipal, que já paga bem melhor do que o Estado, está

reajustando o salário dos professores em 20%, assim como o dos servidores da área

da saúde e o de vários outros servidores. 

Então,  sem a necessidade de greve e sem maiores problemas, a administração

municipal concluiu esse processo de negociação com os servidores. Esperamos que

a solução seja breve também no Estado, para acabar ou pelo menos minimizar o

caos que vive a área da saúde hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Bosco.

O Deputado Bosco - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, por meio de quem

cumprimento os demais  integrantes da Mesa, Sras.  Deputadas, Srs. Deputados e

público que nos honra com sua presença - entre a grande maioria aqui presente,

estão  funcionários  da  Fhemig  -  portanto,  nossa  cordial  saudação  a  todos.  Quero

também,  de  maneira  muito  especial,  cumprimentar  os  telespectadores  que

acompanham os trabalhos desta Casa pela TV Assembleia. 

Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputados, antes de entrar num assunto que

julgo  de  grande relevância,  gostaria  de  cumprimentar  todos  os  Srs.  Deputados  e

Sras. Deputadas pelos 100 dias desta 17ª Legislatura. Hoje completam-se 100 dias

de  trabalho  e,  posso  assim  dizer,  com  toda  a  tranquilidade,  sobretudo  à  minha

querida Araxá,  à  região  do Planalto de  Araxá,  o Alto Paranaíba,  dos trabalhos já

realizados durante esses primeiros 100 dias. Fiz questão de confeccionar um material

focando todas as ações que realizamos, tanto dentro da Assembleia, por meio das

Comissões - da Comissão de Educação, a qual tenho o privilégio de presidir - quanto

as nossas ações junto ao governo. Visitamos, Deputado Antonio Lerin, praticamente

todas as Secretarias, todos os Secretários, para conhecer os projetos do governo

estadual e, ao mesmo tempo, apresentar demandas da região do Planalto de Araxá,

do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro, as quais temos a honra de aqui representar. 

Gostaria também de, ao completar esses 100 dias de trabalho, cumprimentar toda a



944
____________________________________________________________________________

equipe da Assembleia Legislativa, de todos os setores. São equipes competentes que

têm  realmente  nos  dado  suporte  fenomenal  na  realização  dos  nossos  trabalhos.

Gostaria,  por  intermédio  do  Caixeta,  nosso  assessor,  de  cumprimentar  todos  os

servidores da Assembleia Legislativa. O Caixeta encontra-se no Plenário.  Ele está

sempre  atento,  sempre  participativo.  Faço aqui,  Caixeta,  com sua permissão,  um

cumprimento a toda a equipe da Assembleia Legislativa, que tem nos proporcionado

o apoio necessário para o trabalho do nosso dia a dia. 

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  trago  aqui,  nesta  tarde,  uma  preocupação,

sobretudo  com  relação  à  educação,  aos  profissionais  da  educação.  Presido  a

Comissão de Educação, juntamente com os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Paulo

Lamac,  Carlin  Moura,  Neilando  Pimenta,  e  temos  trabalhado  de  forma  bastante

acelerada nessa Comissão, realizando não só análises de projetos e requerimentos

que são submetidos à Comissão, mas também audiências públicas, de acordo com

as demandas apresentadas. No último dia 4, realizamos uma audiência pública com

os  professores  da  rede  estadual,  audiência  essa  coordenada  pela  Comissão  de

Administração, tendo a sua frente o Deputado Gustavo Corrêa. 

Sem dúvida, a audiência foi muito boa, visto que contou com a efetiva participação

dos profissionais da educação do Estado de Minas Gerais. Hoje realizamos mais uma

audiência voltada à questão dos profissionais da educação, com foco na greve dos

servidores da educação de Betim. Ressalto a participação desses servidores, que

estão  em  greve  há  mais  de  40  dias.  Contamos  com  a  participação  do  Poder

Executivo  de  Betim,  que  apresentou  propostas  e  demonstrou  disponibilidade  e

disposição para conversar e buscar entendimentos. 

E  aí,  Deputado  Gustavo,  vem a  nossa  grande responsabilidade  com  relação  à

questão que discutimos  na audiência  da  semana passada com os professores:  o

novo  piso  aprovado pelo  Congresso e  que,  agora,  foi  referendado pelo Supremo

Tribunal  como  constitucional.  Entendemos  que  o  novo  piso  já  é  lei.  A  sua

constitucionalidade foi reconhecida e, agora, precisamos discutir a sua aplicabilidade.

Eis a nossa preocupação: será que os governos dos Estados e dos Municípios terão

condições, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, de dar aplicabilidade a

essa lei do piso? Acredito que não. A grande maioria dos Municípios e dos Estados do
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Brasil está com suas folhas de pagamento comprometidas, considerando-se a Lei de

Responsabilidade Fiscal. De nada adianta, Srs. Deputados, virmos até o microfone,

participarmos de audiência pública e dizer que somos favoráveis  a aumentos e à

aplicabilidade do piso, apenas para nos utilizarmos de um discurso fácil. É preciso

mais que isso. É necessário termos responsabilidade com a gestão pública. Tenho

certeza,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  de  que  todos  os  governantes  -  a

Presidenta do Brasil, os Governadores ou os Prefeitos - gostariam, e muito, de chegar

aos servidores municipais, estaduais e federais para anunciar um aumento. Acredito

que isso seria de grande interesse dos servidores e até mesmo um reconhecimento

perante  todas  as  classes.  Mas  é  preciso  reconhecermos  que  existe  a  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  que  está,  de  certa  forma,  engessando  os  governos  e

impedindo-os  de  cumprir  com  o  seu  papel  de  dar  aos  servidores  públicos  o

reconhecimento, o salário devido. É preciso, como representantes nesta Assembleia

Legislativa,  não  só  apontarmos  defeitos  e  problemas,  mas  também  caminhos  e

soluções para os problemas. 

Então, hoje aproveito esta oportunidade para trazer uma proposta à Presidência da

Assembleia, ao nosso Presidente Dinis Pinheiro, para que possamos adotar medidas,

ações efetivas e criar  condições para que os governos paguem salários dignos a

todas as classes do Estado ou dos Municípios. 

Sr.  Presidente,  apresentarei  um  requerimento  endereçado  à  Mesa.  (-  Lê:)  “O

Deputado que este  subscreve,  observado o  que dispõem as normas regimentais,

requer  a  V.  Exa.  que se digne  a  mandar  empreender  estudos que culminem em

proposta  de  modificação  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  com  o  objetivo  de

expurgar do limite de despesas com pessoal dos Estados e Municípios o acréscimo

das despesas decorrentes da aplicação do piso nacional dos professores e também

da saúde e tornar obrigatório a União transferir aos Estados e Municípios, adotados

os mesmos prazos do Fundeb,  sem exigências  outras, recursos equivalentes  aos

acréscimos das despesas decorrentes da aplicação do piso nacional do professor em

relação às despesas com o pessoal do magistério vigentes, corrigidas anualmente, na

mesma data e no mesmo percentual  de correção do piso nacional  do magistério.

Requeremos ainda que V.  Exa.,  na forma que lhe aprouver,  conclame as demais
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Assembleias Legislativas a apresentarem, conjuntamente, ao Congresso Nacional e à

Presidência da República o resultado dos estudos citados pleiteando sua aprovação

no Congresso Nacional e a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal.”

Se não houver, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, uma ação do

Congresso  para  essa  mudança,  flexibilizando  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,

certamente  os  governos  municipais  e  estaduais,  mesmo que  queiram,  não  terão

condições  de  dar  aumento  às  diversas  categorias  que  compõem  a  máquina  do

governo.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Presidente e Deputado Bosco. Sei

que V. Exa., como sempre, traz um tema importante para a discussão deste Plenário,

mas  preciso  fazer  uma  observação,  em  nome  da  verdade.  Hoje  se  fez  aqui

novamente um ataque de sofisma. O professor de sofisma trouxe-nos, a respeito da

visita feita pela Oposição ao Júlia Kubitschek e ao Centro Geral de Pediatria, algumas

informações que têm de ser corrigidas. Aqui estão profissionais da saúde que podem

confirmar  que,  nessa  altura  do  ano,  muitas  famílias  buscam  o  Centro  Geral  de

Pediatria, levando suas crianças, por causa dos resfriados e das gripes. Mas o que

mais nos impressiona é que todos sabemos que em Belo Horizonte existe a gestão

plena da saúde - quem orienta as vagas é uma central de leitos da Prefeitura de Belo

Horizonte. E o que me chamou a atenção é que era um atendimento de ortopedia no

Júlia Kubitschek - a central de leitos tinha de ter encaminhado para um atendimento

ortopédico.  O Júlia  Kubitschek,  como sabemos  todos  os  que  nascemos  em  Belo

Horizonte, é uma referência nas áreas de pneumologia e afins, mas não na ortopedia.

Ora,  há  uma  central  de  leitos  que  orienta  essas  vagas  no  sistema  e,  em  Belo

Horizonte, temos hospitais especializados em cirurgias ortopédicas; vários hospitais

que são referência em ortopedia, como o Maria Amélia Lins. Também sabemos que o

atendimento a trauma é no Hospital João XXIII. É assim que funciona.

Por fim, queria agradecer muito o apoio que a Assembleia nos deu nesse momento

difícil - o Deputado Durval Ângelo relatou há pouco a ameaça que sofremos. Assim,

agradeço ao Presidente Dinis Pinheiro, ao Dr. Eduardo Moreira e ao Dr. José Geraldo

Prado, pois a Assembleia Legislativa se incumbiu imediatamente de contatar o Chefe

de Polícia. Impressiona muito que tenhamos ficado presos e preocupados enquanto
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alguém que cometeu um crime e já foi sentenciado - ou seja, tinha de estar preso -

estava  solto,  acompanhado  da  polícia  e  ameaçando  dois  Deputados.  É

impressionante o que aconteceu conosco. Ainda bem que agora ele está preso, e nós

podemos estar livres. Na verdade, estávamos presos, e ele, que deveria estar preso,

estava livre e nos ameaçando.

O Deputado Bosco - Agradeço a participação do Deputado João Leite. Agradeço

também a compreensão do Presidente, bem como dos Deputados Adelmo Carneiro

Leão e Gustavo Valadares.

Para  finalizar,  gostaria  de  dizer  às  Sras.  Deputadas  e  aos  Srs.  Deputados  que

realmente é importante que estejamos detectando as deficiências existentes não só

no âmbito do Estado, mas também da Federação. É importante agirmos com grande

responsabilidade. Acredito que o nosso fundamental papel, como representantes da

nossa comunidade, é de também poder trabalhar e construir caminhos para viabilizar

os projetos que estão aí, quer sejam ligados à saúde - área pela qual temos o maior

apreço; tenho a honra de dizer que a minha esposa faz parte do quadro da Fhemig, é

médica concursada -, quer sejam ligados à educação. Sabemos do valoroso trabalho

dos médicos e dos profissionais da educação em Minas Gerais. Portanto, estamos

aqui  para  fazer  propostas  positivas,  para  que  realmente  possamos  resolver  as

demandas apresentadas.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de esclarecer o Deputado Durval Ângelo

sobre o questionamento feito na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Realmente, os requerimentos da Comissão de Direitos Humanos a que V. Exa. se

referiu  foram  distribuídos  à  Comissão  de  Segurança  Pública  e  já  foram  inclusive

aprovados por ela. Portanto, as providências neles solicitadas serão encaminhadas

às  autoridades  apontadas  nos  referidos  requerimentos.  De  qualquer  forma,  a

Presidência solicitará que se proceda à análise da distribuição desses requerimentos

feita à Comissão de Segurança Pública, apurando se o motivo foi apenas o fato de se

tratar de policial militar ou por envolver a segurança pública.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
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Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Em primeiro lugar, aproveito esta oportunidade

para manifestar a minha inteira solidariedade aos valorosos Deputados Durval Ângelo

e João Leite. Não é aceitável que, nestas circunstâncias, tenhamos um sistema que

não cuida e não dá proteção, não apenas aos Deputados aqui  presentes, mas a

qualquer cidadão brasileiro. Isso mostra a fragilidade e a necessidade de o Estado se

aprimorar  mais  e  ser  mais  ágil  em  prol  da  defesa  da  vida  e  da  segurança  das

pessoas. No entanto, o que gostaria de abordar aqui é uma questão que precisa ser

esclarecida  ao  Deputado  João  Leite  sobre  a  visita  ao  Hospital  Júlia  Kubitschek.

Constatamos que, por mais que as funções do hospital sejam diversificadas, também

é  sua  função  como  pronto  atendimento  acolher  as  pessoas  em  situação  de

emergência, mesmo na área ortopédica. Isso é o que temos de responder. Lá estão

mais de 20 pessoas com fraturas das mais diversas. Muitas delas estão dormindo em

macas estreitas,  com 70 cm de largura.  Imaginem  só!  Para  uma pessoa normal,

dormir nessas circunstâncias já é penoso, e essas pessoas estão lá condenadas a

esperar  um  leito.  Na  realidade,  a  central  de  leitos  é  a  responsável  pelo

encaminhamento dos pacientes. Constatamos que as pessoas estão no Hospital Júlia

Kubitschek aguardando, foram atendidas e estão sendo cuidadas pelo hospital, mas a

demora é grande. Aliás, disse isso ontem, mas, talvez V. Exa. não tenha estado aqui

para ouvir. Essa é uma questão nossa, que temos de resolver. Nossa, do Estado, do

governo e de todos os partidos. Temos de enfrentar gestão plena, mas trata-se de

uma questão de Estado. Não se pode dizer simplesmente que a Prefeitura de Belo

Horizonte é que tem de resolver esse problema. O problema é do governo de Estado,

do governo federal, do Município, enfim, o problema é de todo o mundo. O que não

podemos aceitar é que as pessoas fiquem lá, fraturadas, machucadas, maltratadas,
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sofridas, esperando por um atendimento que nunca chega. Isso é inaceitável. Não

estamos condenando o Hospital Júlia Kubitschek, mas apenas cobrando resposta do

Estado. Quem é o responsável? Quem for o responsável terá de tomar providência. É

disso que estamos falando.  Não venho aqui  fazer  um contraponto,  condenando o

governo do Estado de Minas Gerais. Entendo que todos nós, Deputados, devemos ter

o  partido  da  saúde  acima  dos  nossos  interesses  e  das  nossas  concepções

ideológicas.  É  disso  que  estou  falando.  A outra  constatação  do  hospital  -  e  é

constatação, Deputado João Leite -  é  que os servidores contratados estão sendo

demitidos.  É  preciso  ter  cuidado  com  essas  demissões,  do  ponto  de  vista  da

substituição,  para  que não haja  falhas  que prejudiquem ainda mais  o sistema de

saúde. Não é aceitável que as pessoas que trabalham lá há cerca de 20 anos sejam

demitidas com uma mão na frente e outra atrás. O que queremos é que os direitos

dos trabalhadores sejam assegurados.

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 do Projeto de Lei nº 545/2011, do Deputado Célio Moreira, ao Projeto de

Lei nº 1.020/2011, do Deputado Leonardo Moreira, por guardarem semelhança entre

si.

Mesa da Assembleia, 11 de maio de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 4º do art. 174 do Regimento Interno, determina a

anexação da Proposta de Emenda à Constituição nº 15/2011, da Deputada Ana Maria

Resende e outros, à Proposta de Emenda à Constituição nº 21/2011, do Deputado

Paulo Guedes e outros, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 11 de maio de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do retorno do Deputado Juninho

Araújo a esta Casa em 5 de maio último, o PTB, nos termos do art. 66 do Regimento
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Interno, voltou a constituir bancada.

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 656 a 659/2011, da

Comissão de Educação, 660 a 667/2011, da Comissão de Segurança Pública, 668 a

672/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  673  a  679/2011,  da  Comissão  de

Transporte, 680 a 685/2011, da Comissão de Política Agropecuária, e 686/2011, 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 4ª Reunião

Ordinária, em 10/5/2011, dos Requerimentos nºs 567/2011, do Deputado Celinho do

Sinttrocel, 581, 585 e 587/2011, da Comissão de Direitos Humanos, e 596/2011, da

Comissão de Participação Popular; de Segurança Pública - aprovação, na 8ª Reunião

Ordinária, em 10/5/2011, dos Requerimentos nºs 468, 508 a 511 e 532 a 534/2011, da

Comissão de Direitos Humanos; de Direitos Humanos - aprovação, na 9ª Reunião

Ordinária,  em  11/5/2011,  dos  Requerimentos  nºs  506/2011,  da  Deputada  Luzia

Ferreira, 590, 593 a 595, 612, 614 e 615/2011, da Comissão de Participação Popular;

e de Saúde - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 11/5/2011, do Projeto de Lei nº

633/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e dos Requerimentos nºs 571/2011,

do Deputado Duarte Bechir, 578 e 579/2011, da Comissão de Assuntos Municipais,

588,  589,  599  a 603 e  605/2011,  da  Comissão  de Participação Popular;  e  pelos

Deputados  Duilio  de  Castro  informando  sua  renúncia  como membro  suplente  da

Comissão de Direitos Humanos; João Leite informando sua renúncia como membro

suplente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  (Ciente.  Publique-se.);  Tiago  Ulisses

indicando o Deputado Duarte Bechir para membro suplente da Comissão de Direitos

Humanos, na vaga do Deputado Duilio de Castro; e Bonifácio Mourão indicando o

Deputado Célio Moreira para membro suplente da Comissão de Direitos Humanos, na

vaga do Deputado João Leite (Ciente. Designo. Às Comissões.). 

Questões de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, verificando, de plano, que não há
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número  regimental  para  a  continuação  da  reunião,  solicito  a  V.  Exa.  que,  por

gentileza, a encerre.

O Deputado Bonifácio Mourão - Verificação de quórum, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Anselmo José Domingos) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

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 da Comissão de Segurança Pública,

solicitando a retirada de tramitação do requerimento da referida Comissão em que se

pede a realização de ciclo de debates para discutir  a violência nas escolas, e do

Deputado Elismar Prado solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei  nº

13/2011 (Arquivem-se o requerimento e o projeto.); nos termos do inciso XXI do art.

232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado João Leite e outros, solicitando

a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o  Dia  da  Independência  do

Estado de Israel;  e, nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno,

requerimentos  dos  Deputados  Anselmo  José  Domingos  solicitando  o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  600/2003,  Neilando Pimenta  e  Fred Costa

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei  nº  4.161/2010, Leonardo Moreira

solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.122/2009,  Neider  Moreira

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.751/2010, Sargento Rodrigues

(2) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 1.767/2007 e 4.349/2010,

Elismar Prado solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.023/2007, Alencar

da Silveira Jr. (2) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 349/1999 e

4.908/2010,  Dinis  Pinheiro  solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

4.338/2010, Délio Malheiros (2) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs

1.304  e  1.964/2007,  e  Agostinho  Patrus  Filho  solicitando  o  desarquivamento  do

Projeto  de  Lei  Complementar  nº  32/2007,  e  da  Deputada  Rosângela  Reis  (2)

solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei Complementar nºs 47 e 48/2008.
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Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação do requerimento da Comissão de

Transporte  solicitando  ao  Superintendente  do  Departamento  Nacional  de

Infraestrutura de Transportes - DNIT - informações sobre os motivos que levaram ao

rompimento da Ponte dos Borges, localizada no Km 454 da BR-381, no Município de

Sabará,  bem  como  sobre  quais  providências  serão  tomadas,  e  se  o  projeto  de

reconstrução da ponte está incluído no processo de duplicação da referida rodovia. 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. 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 25 Deputados, que, somados à Presidência,

perfazem  o  total  de  26  parlamentares,  número  insuficiente  para  votação,  mas

suficiente para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação sem efeito.

Questões de Ordem

O Deputado Anselmo José Domingos - Sr. Presidente, tivemos um projeto de nossa

autoria anexado a projeto de outro colega. Fizemos um recurso dirigido ao Presidente

desta Casa, porque não concordamos com a anexação do nosso projeto a esse outro

projeto, pois o único tema comum, a única semelhança, é que eles tratam de sacolas

plásticas, que é a discussão que está sendo feita nos últimos dias em Belo Horizonte.

No  mais,  meu  projeto  não  guarda  nenhuma  semelhança  com  o  outro.  Um  dos

projetos atinge uma parte do setor em Minas Gerais e o outro tem outra abrangência;

o tempo para se preparar para a vigência do projeto é diferente; a questão das multas

e  das penalidades são diferentes;  ou  seja,  os  projetos  são totalmente  diferentes.
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Fizemos um recurso dirigido à Presidência, que não o acatou e não mandou que o

projeto  fosse  desapensado.  Quero,  primeiramente,  fazer  este  questionamento.

Gostaríamos de continuar insistindo contra o apensamento de um projeto de nossa

autoria que proíbe o uso de sacolas plásticas no Estado de Minas Gerais, porque as

consequências jurídicas dos dois projetos são totalmente diferentes. Entendemos que

a decisão da Presidência foi  injusta. Assim estamos fazendo recurso ao Plenário,

caso isso seja possível. Qual a possibilidade que temos para desapensar esses dois

projetos, já que o trabalho, o interesse e a consequência de cada projeto de lei são

diferentes e não concordamos com esse apensamento? Aproveito a fala dos colegas

relacionada com esta nossa questão de ordem, para dizer que o nosso Governador

esteve  no  Município  de  Iguatama nos  últimos  dias,  ou  melhor,  na  segunda-feira.

Ficamos  muito  felizes.  Eu  e  a  comunidade  recebemos  o  Governador  de  braços

abertos. O ginásio poliesportivo estava lotado; as escolas e a população da cidade,

mobilizadas.  Achamos  importante  a  presença  do  Governador  em  uma  pequena

cidade do Estado de Minas Gerais, pois demonstra que este governo valoriza todas

as cidades, as grandes e as pequenas, especialmente aquele Município. Durante a

campanha,  houve  apoio  do  Prefeito  Leonardo,  de  Iguatama,  ao  Governador

Anastasia. O Prefeito esteve à frente da campanha. No Município, junto à população,

buscava apoio e reunia pessoas em cada bairro e em cada Distrito, tanto que, no

Município de Iguatama, o Governador Anastasia obteve 64% dos votos. Também fui

majoritário lá, com 45% dos votos do Município. O Prefeito Leo, de Iguatama, esteve

em Campos Altos, acompanhando a caravana do Governador Anastasia, assim como

no Município de Moema, em um ato de apoio.  Ele manifestava também apoio ao

Governador  Anastasia,  por  meio da coordenação regional,  feita  pelo Município de

Lagoa da Prata e Japaraíba. O Prefeito Leonardo estava junto a Anastasia. Aquela

comunidade recebeu o Governador de braços abertos e ficou extremamente feliz e

satisfeita não apenas pela sua presença, mas também porque, naquele momento,

foram inauguradas  obras  importantes  para  o  Município,  cujos  recursos vieram do

governo do Estado. As obras já foram inauguradas. Tivemos o Saúde na Praça, que

atende especialmente ao público de terceira idade, que faz ginástica nas praças do

Município.  Foi  feito  o calçamento em várias  ruas.  Foi  feita  também a unidade de
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oxigênio no hospital de Iguatama, que é referência oftalmológica no Estado de Minas

Gerais. Hoje esse hospital também é referência em todos os tipos de atendimentos.

Ele  atende à  população daquela  cidade e de  vários  Municípios  de Minas Gerais,

como  Ibirité,  situado  na  Região  Metropolitana,  colado  em  Belo  Horizonte.  Os

moradores de Ibirité  toda semana buscam serviços de oftalmologia no hospital de

Iguatama. Aproveito a oportunidade para agradecer ao Governador Anastasia a visita

àquele  pequeno  Município  de  Minas  Gerais,  o  que  demonstra  que  os  pequenos

Municípios de Minas têm vez em nosso Estado. Agradeço o momento e aguardo uma

resposta em relação à nossa questão de ordem.

O Sr.  Presidente -  A Presidência informa ao Deputado que o  seu requerimento

solicitando que o Projeto de Lei nº 1.043/2011 fosse desanexado do Projeto de Lei nº

1.023/2011 foi indeferido na reunião ordinária realizada em 27 de abril último, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, uma vez que os referidos projetos,

apesar de não serem idênticos, guardam semelhança entre si.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, falarei muito rapidamente e agradeço a V.

Exa. Mais cedo o Deputado Rogério Correia disse que a obrigação de votar e dar

quórum nesta Casa é da base do governo. Acho que o Deputado Rogério Correia não

leu corretamente a Constituição de Minas Gerais. Os Deputados da Oposição podem

votar  contra ou os  da base podem votar  a favor,  mas, constitucionalmente,  todos

foram eleitos para dar quórum e votar. Podem votar contra, a favor, discutir projetos,

mas a obrigação de estar em Plenário e de dar quórum é de todos os Deputados

eleitos. Ninguém elegeu Deputado da Oposição nem da base do governo, até porque

ninguém sabia quem iria ganhar a eleição. A obrigação moral e constitucional dos

parlamentares de qualquer partido e de qualquer  facção ideológica é dar quórum.

Estão eleitos e recebem para isso. Nenhum Deputado do PT disse “sim” à chamada,

e estavam aqui. Assim que foi encerrada a chamada, eles entraram no Plenário. Não

votaram e estavam aqui.  Esses parlamentares têm de respeitar  o povo de Minas

Gerais,  que os elegeu.  Precisam dar quórum e votar contra ou a favor,  mas têm

obrigação moral, legal e constitucional de estar aqui dando quórum e votando. Por

isso, convocamos os parlamentares desta Casa a cumprir sua função constitucional

de vir para cá para trabalhar e respeitar o povo de Minas Gerais, do PT ou não.



955
____________________________________________________________________________

O Deputado Romel Anízio - Sr. Presidente, até parece que a ausência do PT e do

PMDB nas votações é um protesto contra o quórum das reuniões extraordinárias.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, art. 164. Fui citado aqui como imoral,

etc. e preciso responder, até pelo Bloco.

O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno,

o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia -  Primeiro,  o Deputado não fez questão de ordem

alguma; segundo,  obstrução é  algo  legítimo em qualquer  Parlamento,  e qualquer

partido da Oposição tem direito de fazer obstrução. Essa é uma forma regimental de

estar aqui trabalhando. As Bancadas do PT e do PMDB e o Bloco estão aqui. Faço

um  desafio  para  verificar  quais  são  os  faltantes,  e  veremos  a  maioria  que  está

faltando aqui, se é essa a discussão que V. Exa. quer fazer. Dar de esperto e chamar

de imoral quem está aqui trabalhando, como determinado tipo de concepção, não é

correto. V. Exa. não foi correto e sabe muito bem do que está falando. V. Exa. é um

parlamentar que não está em primeiro mandato e sabe muito bem o que significa uma

obstrução. Assim age qualquer base da Oposição em qualquer Parlamento do Brasil.

Ou o PSDB de V. Exa. não faz nem nunca fez obstrução no Congresso Nacional? Ou

não  fez  aqui,  quando  Itamar  Franco  era  Governador?  Por  quantas  vezes  vários

Deputados do seu partido saíram do Plenário? Estavam corretos, porque estavam

trabalhando por uma obstrução que achavam justa. Não é correto V. Exa. fazer esse

tipo de discurso para tentar fazer parecer, para quem não entende do Parlamento,

que os Deputados não estão trabalhando. V. Exa. sabe que isso não é verdade. A

base da Oposição faz obstrução como ato regimental, Deputado, V. Exa. sabe disso.

Não  é  justo  e  não  é  ético  -  aí  sim  -  por  parte  de  V.  Exa.  querer  dizer  que  os

Deputados que estão fazendo obstrução não estão trabalhando. V. Exa. sabe que

isso não é verdade. A obstrução é feita na hora da chamada, evidentemente fora do

Plenário, para que não se conte a presença para efeito de quórum. Se a base que

está fazendo obstrução ficar dentro do Plenário, estará contribuindo para o quórum. O

telespectador sabe muito bem do que estou falando e tem inteligência suficiente para

compreender o que está sendo dito. Estamos num processo de obstrução. Por que

obstrução? Explicarei não aos Deputados, que já sabem - e o Deputado Zé Maia está
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careca de saber disso. A obstrução é feita por um único motivo. Estamos obstruindo

este procedimento: o Governador Anastasia está nomeando pessoas cujos nomes

deveriam anteriormente ter sido aprovados pela Assembleia Legislativa, e com isso

não concordamos. Fomos ao Ministério Público e estamos aguardando um retorno,

porque  há,  em  nosso  entendimento,  desrespeito  à  Constituição,  ilegalidade  e

desrespeito  ao  Parlamento.  Pessoas  foram  nomeadas  e  estão  trabalhando  e

recebendo indevidamente, porque ainda não tiveram os nomes aprovados por esta

Casa.  Exatamente  por  isso  estamos fazendo esta  obstrução.  Não aprovaremos o

nome dessas pessoas enquanto não ficar clara essa ilegalidade. O Governador não

poderia ferir a Constituição e nomear ou designar quem quer que fosse antes de a

Assembleia Legislativa aprovar o nome dessa pessoa. O Governador assim agiu, e

estamos respondendo com um processo de obstrução. Hoje de manhã - não sei se V.

Exa. estava aqui, eu estava - aprovamos três projetos de lei. Havia quórum, foi pedida

a verificação de votação, e nós votamos os projetos. Neste caso, agora, estamos em

obstrução.  Para  fazê-la,  se  ficarmos  no  Plenário,  comporemos  quórum  e  o

Governador  será  vitorioso  e  conseguirá  votar  os  nomes  com  os  quais  não

concordarmos.  Essa é  uma discordância  política.  Então,  V.  Exa.  sabe muito bem

disso.  É  bom  que  se  explique  e  que  não  se  tente  usar  isso  para  dizer  que  os

Deputados  não  estão  trabalhando.  Não  é  justo,  não  é  correto  nem  ético.  Se  se

tratasse de um desconhecimento de V. Exa. quanto ao Regimento, tudo bem, mas

não é isso.  V.  Exa. já está aqui há muito tempo e conhece o Regimento Interno.

Então, Sr. Presidente, queria apenas garantir um direito democrático da Minoria, que

é o de fazer o procedimento de obstrução, com base no Regimento. Ele nos permite

fazer esse processo de obstrução. A base do governo tem 53 Deputados. Talvez V.

Exa.  esteja  se  referindo  a  eles,  que  não  vieram,  aqueles  que  Danilo  de  Castro

mandou virem votar, mas não vieram. V. Exa. deve estar se referindo a eles, pois os

Deputados do Minas sem Censura estão cuidando da nossa obstrução. Que o Danilo

de Castro de V. Exa. fale da imoralidade de quem não vem, dos seus; dos nossos,

não. Muito obrigado. A Oposição faz obstrução da forma que achar melhor.

O  Sr.  Presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia,

solicitando  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento  Interno.  A Presidência  defere  o
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requerimento e fixa ao orador o prazo de 9 minutos. 

Questão de Ordem

O Deputado Gustavo Valadares -  Sr.  Presidente,  não estamos em processo de

discussão? Temos indicações para serem votadas?

O Sr. Presidente - Deputado Gustavo Valadares, não há quórum para votação, mas

há para continuação dos trabalhos. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, queria deixar as questões aqui mais

claras. Procurei explicar, num espaço curto de tempo, os motivos pelos quais não

concordamos  com  as  indicações  feitas  pelo  Governador  Antonio  Anastasia.  Os

nossos motivos são claros. Já expliquei isso à base do governo. Não há concordância

entre nós e o governo em relação à forma como as indicações foram feitas. No nosso

entender, foram feitas ao arrepio da lei, contrariamente à Constituição. A Constituição

do Estado é muito clara.  Aliás, esse item foi proposto nesta Casa pelo Deputado

Miguel Martini, que na época era da base, que seria hoje do governo Anastasia. Essa

emenda constitucional aprovada determinou que, para ocupar cargos em fundações,

em institutos, como os que agora estamos discutindo, e já são um total de 18 na

pauta,  seria  necessário  que  a  Assembleia  Legislativa,  previamente,  analisasse  e

aprovasse os nomes.  O que acontece, Deputado, é que o Governador Anastasia,

assim como governou por lei delegada para criar Secretarias, mais de 1.300 cargos, o

tal Escritório de Prioridades Estratégicas, assim como preferiu não ser parceiro da

Assembleia Legislativa e legislar para criar as suas Secretarias, os seus cargos, para

inchar a máquina administrativa do Estado, em vez de cuidar do sistema de saúde,

este, sim, está precisando de recursos financeiros, de pagar o piso aos professores,

em vez de tudo isso optou por trabalhar por lei delegada. Tudo bem. A lei delegada foi

aprovada anteriormente por  esta  Casa na outra  legislatura.  Achamos uma atitude

equivocada, mas foi uma escolha pelo menos legal, do ponto de vista da aprovação

da lei delegada. Agora, esse caso dos Presidentes de institutos e de fundações, não.

Para estes  a  Constituição diz  claramente que têm de ser  previamente aprovados

nesta Casa. E não foram. Deputado Marques, quando vimos, os que deveriam ser

aprovados nesta Casa, que são os que estão na lista para serem aprovados hoje, já

estavam trabalhando, já assinando cheques, ou seja, já estavam a pleno vapor. O
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Governador simplesmente, desconhecendo a Constituição e esta Casa, os nomeou e

os designou a responderem por algo, mesmo antes de aprovarmos os seus nomes.

Essa ilegalidade nos remeteu ao Ministério  Público  para fazermos  a  denúncia  de

improbidade administrativa do Governador Antonio Anastasia. E esperamos o retorno

do Ministério  Público com relação ao assunto.  Por  isso,  tomamos a decisão,  que

politicamente achamos correta,  para que não sejam votados os nomes,  enquanto

essa questão não for esclarecida. Significa que a base do governo poderá votá-la. Se

são 53 Deputados, ela precisa dos votos de 39. Não sei os motivos que levam a base

a estar ausente. O Deputado que me antecedeu e que fez a denúncia de que não

trabalhávamos, que esclareça o porquê da base do governo não estar presente. A

base do Minas  sem Censura  está  trabalhando e,  nesse caso,  fazendo  obstrução

nesta  Assembleia  Legislativa.  Ela  está  trabalhando  nas  comissões  e  obstruindo

pautas, por não achar justo o fato de passar por cima do procedimento administrativo.

Há vários nomes de pessoas que compõem o governo que estão com problemas e

foram, inclusive, demitidas. Estão nos jornais e seus bens indisponíveis. Por que não

faremos essa análise? Por que o Governador os indica antes desta Assembleia os

aprovar? É errado o que o Governador está fazendo. Isso nos dá o direito de, nesse

caso específico, fazer  obstrução. Se existirem projetos de lei  para serem votados,

votaremos, assim como fizemos hoje de manhã, desde que haja quórum. A base do

governo é composta por 53 Deputados. Por isso o Sr.  Danilo  de Castro está tão

nervoso, como mostra o jornal.  Ele se reuniu com a base, deu um pito nela, mas

parece que não adiantou, pois não vieram todos. Fizeram a chamada, no início havia

33 Deputados, mas depois o número caiu para 25. A base do governo ainda não se

sentiu  obrigada ou,  para  usar  uma palavra  mais  amena,  convencida  de  estar  no

Plenário desta Casa. O Deputado Zé Maia deve brigar com esses Deputados, e não

com a Oposição, pois ela está no seu papel. O Sr. Danilo de Castro e o Deputado Zé

Maia devem chamar a atenção dos Deputados que não estão comparecendo. Não

dou  o  direito  ao  Deputado  Zé  Maia  de  referir-se  aos  Deputados  do  Minas  sem

Censura,  por  não estarem presentes no período que tiramos para votar isso sem

quórum. Ora, a base do governo é composta por 53 Deputados. Danilo de Castro que

faça a chamada, corte as emendas parlamentares, ameace seus Deputados ou faça
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o que quiser. O Deputado Zé Maia que os xingue de imorais e faltosos. É problema

da base do governo, e não do Minas sem Censura. Queria deixar isso muito claro

para o povo de Minas Gerais e para os Deputados. Essa não! Essa responsabilidade

deve  ser  colocada na base do governo,  e  não  no Minas  sem Censura.  Estamos

fazendo o nosso papel nesta Casa. 

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Apenas para esclarecer e em nome

do Bloco Transparência e Resultado, gostaria de apresentar uma resposta a esse

questionamento  de  V.  Exa.  quanto  às  designações.  Primeiramente,  devemos

considerar o princípio da continuidade do serviço público. Imagine V. Exa., se em todo

início de mandato, o governo tiver que paralisar as atividades e se omitir de decisões

importantes,  que  precisam  ser  tomadas  para  o  bem-estar  da  população  mineira,

esperando  a  boa  vontade  de  77  Deputados  em  aprovar  ou  não  os  nomes

encaminhados pelo governo a esta Assembleia Legislativa. Enquanto os nomes não

forem analisados e aprovados pela Assembleia, apesar de todos já terem tido seus

pareceres aprovados pelas respectivas comissões, esperam apenas a votação em

Plenário... 

O Deputado Rogério Correia* - Para que V. Exa. não persista neste argumento,

gostaria de dizer que as indicações foram enviadas antes de os nomes terem sido

enviados a esta Casa. Elas foram enviadas em janeiro. 

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Deputado  Rogério  Correia,  o

governo começa a trabalhar no dia 1º de janeiro, antes mesmo do nosso trabalho,

que no dia 1º de fevereiro. 

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sim,  segundo  o  seu  argumento,  eles  já  foram

aprovados, por que o governo ...

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, eu disse

que todos os pareceres foram favoráveis  e  aprovados nas respectivas comissões

criadas para analisar as indicações dos nomes. Mais que isso, o governo do Estado

iniciou seus trabalhos no dia 1º de janeiro e esta Assembleia Legislativa iniciou-os

apenas no dia 1º de fevereiro. Ora, se fôssemos os mais ágeis Deputados de todos

os parlamentos do mundo não conseguiríamos, em 1º de fevereiro, aprovar tantos

nomes.  Por  mais  ágeis  que  fôssemos,  não  conseguiríamos.  Então,  será  que  a
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população  mineira  estaria  satisfeita  em  ver  o  governo  paralisado  e  esperando  a

aprovação  pela  Assembleia  de  tais  nomes?  O  que  o  governo  fez?  Fez  uma

designação precária. Se amanhã a Assembleia rejeitar quaisquer um desses nomes,

estes serão imediatamente retirados da função que hoje atuam. Mais do que isso,

Deputado Rogério Correia, o governo federal, que é do seu partido, faz o mesmo.

Citamos aqui um exemplo. Como Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência -

Abin -, no dia 2/9/2008, foi designado o Sr. Wilson Roberto Trezza para responder

pela Agência. O nome dele só foi aprovado no dia 19/9/2009, ou seja, mais de um

ano  trabalhando  como  designado  para  o  governo  de  V.  Exa.,  para  o  PT.  O

Democratas e o PSDB não questionaram isso lá e, como nós aqui, estão acima de

tudo defendendo o princípio da continuidade do serviço público. Designação precária,

é  assim  que  funciona.  Deputado  Rogério  Correia,  V.  Exa.  tem  bom-senso  e

sensibilidade  para  entender  que  esse  questionamento  não  vale  mais  e  já  foi

respondido.

O Deputado Rogério Correia* - Deputado Gustavo Valadares, o meu tempo está

terminando e não conseguirei  responder  a  todos.  Em relação a  se  há  queixa  no

funcionamento do governo federal, solicito-lhe que entregue isso ao Senador Aécio

Neves - Líder de Oposição à Dilma -, para que tome as providências necessárias.

Sou Líder da Oposição e é aqui que preciso tomar as minhas posições. O Senador

Aécio Neves entende que não deve fazê-lo. Como Líder da Oposição, esse é um

problema dele. Essa é a primeira questão. A segunda é que o governo não pode fazer

essas  nomeações  e  indicou os  nomes  anteriormente.  Então  eles  não  teriam  que

sequer  exonerá-los.  Portanto,  nesse  sentido,  não  posso  concordar  com  os

argumentos de V. Exa. Agora sim começamos a fazer uma discussão séria, se é ou

não viável ou correto. Não posso admitir que Deputados venham aqui jogar para a

plateia, denunciar outros  que não trabalham e, por  uma questão que sabe que é

regimental, querer fazer uma discussão atravessada. Aí, não! Concordo com V. Exa.

no argumento e estou disposto a fazer uma discussão séria sobre esse problema que

estamos levantando. As coisas precisam de resposta. Não se pode esconder, fingir

que não existe. Não é possível que a base de governo não fará isso.

* - Sem revisão do orador.
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Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, verificando que não há quórum para a

continuidade dos trabalhos, peço-lhe que termine, de plano, a reunião.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, peço recomposição de quórum.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - É regimental. A Presidência solicita ao

Sr.  Secretário  que  proceda  à  chamada  dos  Deputados  para  a  recomposição  de

quórum.

O Sr. Secretário (Deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora 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.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 540,  541 e 667/2011, apreciados na extraordinária realizada hoje, pela

manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

821/2011,  do  Deputado  Fred  Costa,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município  de  Ponte  Nova  o  imóvel  que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado João Leite.

Deputado  João  Leite*  -  Sr.  Presidente;  Srs.  Deputados;  Deputada  Ana  Maria

Resende,  minha amiga e colega do PSDB; Deputada Luzia  Ferreira,  que está ali

cuidando da comunicação e da atualização de mensagens, venho a esta tribuna para

fazer a discussão do Projeto de Lei no 821/2011, do Deputado Fred Costa, o qual

estabelece que o Estado doe um imóvel ao Município de Ponte Nova. Ora, Ponte

Nova, assim como toda a região, vem sendo muito requisitada neste momento em

função da ineficiência do governo federal, que fechou a principal ligação do Sul do

Brasil, do Mercosul, da América do Sul com o Norte e o Nordeste brasileiros. Assim,
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Ponte  Nova,  Mariana  e  Outro  Preto  têm  recebido,  durante  esses  dias,  grande

sobrecarga  com  o  trânsito  de  caminhões,  carretas  e  bitrens.  Preocupamo-nos

especialmente com o trânsito desses veículos pelas nossas cidades históricas, como

Ouro Preto e Mariana, pois causam grande desgaste no patrimônio que não é só de

Minas Gerais: Ouro Preto é patrimônio mundial, patrimônio da humanidade. Mas hoje

o governo federal, um governo de péssima gestão, um cabidão de emprego, com sua

irresponsabilidade  e  ineficiência,  desviou  para  Ponte  Nova  e  toda  a  região  esse

trânsito pesado. Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado João Vítor Xavier.

Peço ao  Presidente  que  determine  que se  liguem  os  microfones  de  aparte,  pois

desejo conceder aparte ao nobre Deputado João Vítor Xavier, que já se manifestou

várias vezes sobre essa questão, lembrando que sua região, Caeté, vem sofrendo

tanto. Mas também Ponte Nova, de que tratamos agora, vem sofrendo muito com a

transferência desse trânsito para a sua região.

O Deputado João Vítor  Xavier  (em aparte)*  -  É apenas  para fazer coro com o

Deputado João Leite,  pois  estamos acompanhando a dificuldade que Ponte Nova

enfrenta  e  que é  a  mesma dificuldade que enfrentamos hoje  na  Grande BH,  em

Sabará, em Santa Luzia, em Caeté, enfim, nas cidades mineiras margeadas pela BR-

381, que, infelizmente, não atende as demandas do povo de Minas Gerais. Fato é

que sofremos a cada dia com a inoperância, a incompetência e a falta de capacidade

do DNIT. Quando estivemos na ponte do Rio das Velhas, que já foi até demolida, o

DNIT prometeu que em aproximadamente 15 dias construiria uma ponte provisória

para permitir  a passagem dos carros. Já caminhamos para um mês e a ponte do

DNIT não saiu até hoje. Há cerca de dois anos, estivemos com a então Ministra-

Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, hoje Presidente, discutindo sobre essa estrada,

que  nunca  mais  sai.  Recebemos  agora  a  promessa  do  DNIT  de  que  a  BR-381

finalmente será duplicada. Foi preciso ficar alto o custo de vidas, o custo econômico,

trazendo um prejuízo sem precedentes para essas cidades. Nenhuma empresa de

grande  porte  tem coragem de se  instalar  na  região  que vai  de  Belo  Horizonte  a

Governador  Valadares,  porque  nenhuma  empresa  séria  pode  depender  de  uma

estrada dessa. Não sabemos que dia ela estará aberta, que dia estará fechada, que

dia haverá gente morta e que dia haverá helicóptero na pista para resgatar mais um
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paciente em estado grave e levá-lo ao Hospital João XXIII. Cada dia é uma agonia

para quem vive da BR-381. Acompanhamos isso diariamente, Deputado João Leite.

Acompanhei como cidadão e como morador de Caeté, que saía todos os dias de

“van” para estudar em Belo Horizonte. Aliás, perdi vários amigos em acidentes de

“van”. Todos os dias pais e mães de Caeté não dormem com tranquilidade porque

não sabem se seus filhos voltarão para casa.

O pior é o que está acontecendo agora em Ponte Nova, como V. Exa. citou. Há

cidades que não têm estrutura para aguentar o trânsito que está passando nelas. Por

exemplo,  Ponte  Nova  não  é  uma  cidade  preparada  e  com  infraestrutura  para

aguentar o mesmo trânsito de uma BR. Ela não tem essa condição, como Caeté,

Sabará e Santa Luzia também não têm. Meus pais moram próximo à entrada de

Caeté, para quem vem no sentido de Sabará. Meu pai está sendo acordado todas os

dias às 2 horas da manhã, com o barulho de um caminhão bitrem passando dentro de

uma cidade com 40 mil habitantes.

Portanto, Deputado João Leite, é importante que V. Exa. mostre essa situação, essa

dificuldade real que vivemos hoje em Minas Gerais, para ver se o governo federal se

compadece do povo mineiro.

Na semana passada tivemos oportunidade de observar aquele belíssimo mapa de

investimentos do governo federal, que mandava dinheiro para todo lado, menos para

Minas Gerais. Por essa razão, a nossa BR-381 não anda e o nosso Aeroporto de

Confins  está parado.  É uma vergonha.  Aliás,  semana passada falaram que iriam

privatizar o Aeroporto de Confins, mas esta semana já disseram que não irão mais.

Na verdade, precisamos de, ao menos, uma definição.

Estamo-nos preparando para uma Copa do Mundo. V. Exa., que é um desportista,

como sou também, responda-me: que condições teremos? Pelo visto,  teremos as

condições do que está sendo feito: de um belo Mineirão, de um belo Independência e

de uma boa infraestrutura hoteleira. É com isso que a cidade de Belo Horizonte e o

governo  do  Estado  estão  preocupados.  No  entanto,  infraestrutura  de  transporte

rodoviário  não  existe,  porque a  BR-381 não  está  pronta  e  nem  ficará.  Aeroporto

também não há. Para se ter ideia, chegamos de uma viagem de férias e gastamos

uma hora e meia para sairmos do Aeroporto de Confins. Será que o povo brasileiro
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merece isso? Será que o cidadão brasileiro, no seu dia a dia, merece sair de férias e

passar uma hora e meia na fila da esteira para pegar uma mala? Isso quando a mala

chega, porque às vezes ela é desviada, perdida e extraviada. Às vezes o cidadão

leva de quatro a cinco dias  para receber  sua mala.  Há pessoas que vêm a Belo

Horizonte para turismo de negócios. Elas chegam na terça-feira, e a mala é perdida.

Quando já estão voltando para sua casa, na quinta-feira, ainda não acharam a mala

delas.

Esse é o gargalo do Brasil. O gargalo da infraestrutura, do crescimento, do respeito

ao cidadão. Portanto, fica aqui a nossa solidariedade com a fala de V. Exa. Estamos

sentindo na pele a dificuldade de se ter uma estrada. Essa era a crônica da tragédia

anunciada. 

Na semana passada estivemos em Brasília com o Ministro dos Transportes. Ele nos

falou sobre a vontade do Ministério de finalmente realizar a obra da BR-381 e do anel

rodoviário.  Esperamos  que  não  fique  apenas  como  mais  uma  promessa  e  que

efetivamente essa obra seja concretizada. Deputado João Leite, meu telefone toca de

10 em 10 minutos. É um cidadão de Caeté ou um cidadão de Sabará preocupado

com a questão do trânsito, porque o reflexo está todo nessas cidades: em Mariana,

em Ouro Preto, em Ponte Nova, em Caeté, em Barão de Cocais e em Santa Bárbara.

Essa é a tragédia que, infelizmente, vivemos no Brasil.  O pouco caso com que é

tratada nos últimos anos uma das rodovias mais importantes do nosso Estado e do

nosso país. Uma rodovia que liga a Capital do Estado ao Espírito Santo, ao nosso

porto mais próximo, que é o Porto de Tubarão; que liga a Capital do Estado à zona

produtora de aço em Minas, que é o Vale do Aço; que liga a região de extração de

mineral à região onde o mineral será trabalhado. No entanto, hoje não podemos ter

isso, a não ser que comecemos a fazer o transporte de helicóptero, porque estrada

não temos para levar minério. Esta é a dificuldade maior do cidadão no seu dia a dia. 

Há dias estou gastando duas horas e meia para ir  de Belo  Horizonte a Caeté,

Deputado João Leite. O senhor já foi muitas vezes à minha Caeté, e eu lhe pergunto

se já gastou mais que 1 hora, 48 ou 50 minutos para chegar lá. Estamos gastando

duas horas daqui a Caeté. A estrada é pequena e sinuosa. Às vezes, um caminhão se

encontra com outro, e ninguém passa. Não temos mais condições de viver em uma
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realidade desastrosa como essa.

Parabéns  por  levantar  e  insistir  mais  uma vez  nesse  tema.  Faço-me  solidário.

Coloco aqui a nossa cobrança diária, a cobrança de 11 anos da Rádio Itatiaia por

respeito do governo federal pelo povo mineiro no que se refere à BR-381. Ela é um

caos, uma vergonha, um desrespeito com o nosso cidadão.

Digo isso independentemente de ser da base do governo ou não, até porque meu

partido hoje é da base da Presidente Dilma. Entretanto não posso compactuar com o

que ela está fazendo com o povo de Minas Gerais. Não posso compactuar com o que

o governo federal está fazendo com o povo da nossa terra, da Grande BH, de Caeté,

de  Sabará,  de  Bom  Jesus  do  Amparo,  de  Nova  União,  de  Nova  Aparecida,  de

Alvinópolis, de Rio Piracicaba. Não posso tampar os olhos para o cidadão mineiro

porque hoje o meu partido compõe a base da Presidente Dilma. Ela precisa ter mais

compromisso.  Dilma  é  mineira,  foi  mais  votada  em  Minas  e  tem  de  resolver  o

problema da nossa BR. Minas Gerais não pode continuar parada como está pela má

vontade do governo federal.

E sabemos que não falta dinheiro para a nossa estrada. Ele está todo no governo

federal. O que está faltando é boa vontade para resolver o problema. Obrigado pelo

aparte, Deputado.

O Deputado João Leite* - Muito obrigado. Agradeço a V. Exa., que contribui muito

para  essa  discussão  que  fazemos  desse  projeto,  que  trata  justamente  de  áreas

degradadas junto à MG-329.

Neste momento, há grande impacto de trânsito nessa rodovia, assim como na MG-

262, apesar de essa via ter sido totalmente recapeada recentemente. Entretanto elas

estão recebendo todo o peso do transporte que vem de Valadares, cidade do nosso

Líder, Deputado Bonifácio Mourão, que está tendo de optar por vir de trem ou passar

por Ponte Nova.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Ou por Guanhães. Estou dando uma

volta de 150Km.

O  Deputado  João Leite*  -  Tem  de  procurar  caminho,  não  é  mesmo,  Deputado

Bonifácio Mourão?

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)*- O Deputado André Quintão disse: “Mas
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Minas Gerais tem Trip”. Graças a Deus, o Governador Aécio Neves deu uma malha

decente para  Minas Gerais;  trabalhou oito  anos para isso.  Ao menos isso,  não é

mesmo, Deputado Bonifácio Mourão? Não podemos depender da BR federal. Ainda

bem que o governo do Estado trabalhou para a malha aérea crescer em Minas.

O Deputado João Leite* - Muito bem.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado João Leite, agradeço a V.

Exa.  esta  oportunidade.  Neste  Plenário,  estou  me  recordando  dos  idos  tempos,

quando  era  aluno  da  Faculdade  de  Direito  da  Universidade  Federal  e  tinha

professores, como Raul Machado Horta e José Alfredo de Oliveira Baracho, grandes

constitucionalistas, que se somam também a Antonio Anastasia, administrativista, e a

tantos outros. Agora há constitucionalistas aqui no Plenário também; Deputados que

se arrogam a condição de eminentes constitucionalistas para dizer que os projetos de

lei do Governador são inconstitucionais.

Deputado João Leite,  quem  pode declarar  a  inconstitucionalidade de uma lei  é

somente a Justiça, e não um Deputado que venha aqui dizer isso. O Deputado pode

argumentar, mas dizer que é inconstitucional contraria letra manifesta da Constituição

Estadual ou Federal desde que declarado pela Justiça por meio de uma Adin ou de

outra medida. Argumentar que é inconstitucional só para justificar obstrução, não, até

porque o governo tem o direito constitucional de fazer designações em cargos de

comissão. E foi o que o Governador fez. Ele não podia deixar o DER acéfalo. O José

Elcio e o Dr. Gerson já estão lá com toda a sua experiência. Ele designou e mandou o

projeto para a Assembleia e, se não for aprovado, aí sim, vai ter que demitir. Não vai

poder continuar porque a situação não foi regulamentada. O que não pode é deixar o

cargo acéfalo, paralisar o Estado. Isso é que não pode. Não estamos vendo nenhuma

razão para se fazer uma obstrução dessa natureza, mas nós vamos fazer presença e

aprovar, com certeza, pois essa é a nossa função, para isso fomos eleitos.

Dentro do que V. Exa. abordava e dentro do aparte do Deputado João Vítor Xavier,

gostaríamos de falar um pouco a respeito da BR-381. Não é apenas o problema do

Rio  das  Velhas.  V.  Exa.  foi  um  dos  nossos  companheiros  que  assinaram  uma

representação ao Ministério Público Federal sediado em Minas Gerais. Já esgotamos

todos  os  argumentos  administrativos  possíveis  para  tentar  sensibilizar  o  governo
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federal,  por  meio  do  DNIT,  a  ter  um  pouco  de  atenção  com  Minas  Gerais,

especialmente no que se refere às estradas federais que cortam o nosso Estado. Não

conseguimos e tivemos que entrar na Justiça. Estamos esperando que o Ministério

Público Federal ou Estadual cumpra essa função e faça o que não conseguimos fazer

na esfera  administrativa.  Nossa argumentação está cada vez mais  respaldada na

realidade. Os jornais “Hoje em Dia”, “Estado de Minas” e outros já noticiaram que,

não só a ponte sobre o Rio das Velhas, mas também outra ponte na BR-381, no

Município de Nova União, está comprometida. Isso foi confirmado por José Natan,

Presidente do Sindicato da União Brasileira dos Caminhoneiros e Afins. Há um pilar

que está afastado 15cm. Se acontecer com essa ponte o que aconteceu com a ponte

do Rio das Velhas, vamos ter que dar uma volta de 150km. Não é possível! Será que

vamos ter que interditar a BR-381? O que mais esse governo está esperando?

Já foi lembrado aqui o mapa de isolamento de Minas Gerais. Os investimentos de

bilhões e bilhões de reais em trem-bala. Confins já saiu do plano de privatização. O

nosso  ex-Governador,  hoje  Senador  Aécio  Neves,  disse:  “Bem-vindos  todos  os

membros do PT às privatizações”.  Talvez agora ele não repita essa frase, porque

excluíram Confins. Falaram também sobre a questão da saúde, que acompanhamos

tanto, como se não fosse uma questão nacional, como se fosse uma questão só de

Minas Gerais, lamentavelmente. Quem tem que, em primeiro lugar, tomar todas as

providências com relação à saúde é a Presidente Dilma Rousseff. É um problema

nacional.  Todas as redes de televisão estão mostrando os problemas do Pará, do

Acre, da Bahia e assim por diante, e agora vocês disseram que é um problema de

Minas Gerais. O governo de Minas investiu em saúde mais do que todos os outros

que já passaram pelo Palácio da Liberdade. Temos inúmeros dados demonstrando

isso. Por uma questão que V. Exa. esclareceu bem, estão dizendo que é culpa do

governo  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Houve  até  uma  contradição.  O  Deputado

Adelmo Carneiro Leão disse uma coisa e o Deputado Rogério Correia disse outra. O

Deputado Adelmo disse, e V. Exa. rebateu, que o problema não pode ser culpa de um

determinado governo. Tem que ser resolvido por causa do paciente. Concordamos, o

paciente merece toda atenção. Já o Deputado Rogério Correia colocou a culpa em

Minas  Gerais,  quer  tirar  proveito  político  da  situação,  e  com  isso  não  podemos
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concordar.

Estou estendendo um pouco mais o meu aparte, porque há muitas outras coisas

que  estou  guardando  para  falar,  mas  faltam  oportunidades.  Fiquei  hoje  tentando

apartear os Deputados do PT que perfilaram na tribuna, mas não consegui, porque

eles se enfileiram para evitar ser aparteados. Na hora de votar, eles se afastam. O

povo mineiro precisa saber dessas verdades que estamos testemunhando com V.

Exa. Estamos aqui para trabalhar seriamente e fazer com que os projetos tenham

andamento. Toda oposição precisa cumprir seu papel de fiscalização, mas, naquilo

que é de interesse maior do Estado, devemos estar juntos para somar. Obrigado.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Bonifácio Mourão. Lembro-me de

que V. Exa. se referia a uma comemoração em suas falas: a aprovação, na Comissão

de Constituição e Justiça do Congresso, do Senado, da proposta do Senador Aécio

Neves em limitar as medidas provisórias. Isso é uma vitória. Queremos parabenizar o

nosso Senador Aécio Neves por essa vitória, que é do povo, da democracia. 

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Gostaria de iniciar, Deputado João Leite,

agradecendo V. Exa. por conceder-me esse aparte. Sei que V. Exa. tem realizado um

trabalho exemplar nesta Casa, aliás, há vários mandatos dá a sua contribuição. Então

aproveito esta oportunidade para parabenizá-lo.  V.  Exa. traz um assunto de muito

interesse  do  povo  mineiro.  Hoje  fiz  inscrição  para  falar  regimentalmente,  mas

infelizmente não pude, em virtude do número de Deputados que estavam à minha

frente;  contudo  é  boa  a  oportunidade  concedida  por  V.  Exa.,  que  fala  sobre  a

degradação da MG-329. Na verdade vivenciamos várias degradações no Estado de

Minas Gerais. A BR-381 é uma delas. Há muitas outras degradações piores, como a

da saúde, da educação e dos Municípios. Aliás, quero me irmanar com os Prefeitos

que foram à Brasília. Infelizmente foram novamente à Brasília para participar da 14ª

Marcha a Brasília de Pires na Mão a fim de pedir socorro à Presidente Dilma. Na

verdade, quando ela cortou, em 2007, 2008, 2009, 2010 e por aí afora vai, os restos a

pagar,  em  momento  algum  preocupou-se  com  os  Municípios,  os  Prefeitos,  que

infelizmente não possuem recursos financeiros. Sabemos que 60% dos recursos dos

Municípios vão para Brasília. Parece que o governo federal comemora a desgraça do

povo mineiro.  Parece que ela fica feliz  quando não manda recursos para o povo
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mineiro. Infelizmente os nossos Prefeitos foram a Brasília e novamente voltaram sem

nada no bolso, porque ela agiu com muita esperteza politicamente. O que ela fez?

Antecipando que os Prefeitos iriam para a 14ª Marcha a Brasília, ela simplesmente

disse que iria cortar os restos a pagar de 2007 a 2010. É lógico que os Prefeitos

deram o grito e foram reivindicar com essa marcha. 

O que ela fez? Simplesmente anunciou, em Brasília, que iria voltar com setecentos

e poucos milhões de reais de 2010, para Minas Gerais que possui 853 Municípios.

Entretanto o calote de 2007, 2008 e 2009 continua. Digo calote, porque durante as

campanhas,  ela  foi  à  base,  aos  Municípios  e  aos  cidadãos  mineiros  e  prometeu

obras. Os Deputados colocaram emendas. Os Prefeitos contaram com esse recurso,

mas infelizmente ela corta os restos a pagar,  como se nada houvesse prometido,

como se  o  governo  do  PT  não  tivesse  feito  um  compromisso.  Dessa  forma,  os

Prefeitos,  muitas  vezes,  passam  o ano todo  sem recursos  financeiros.  Hoje,  dos

recursos arrecadados,  somente cerca de 14% ficam nos Municípios.  E  o governo

ainda empurra garganta abaixo que tem de gastar 15% com a saúde. A maioria dos

Municípios gasta hoje cerca de 25%, 30%, e há até Municípios que chegam a 33%

com  os  gastos  da  saúde.  Isso  é  inviável.  Torna-se  impossível  administrar  um

Município  gastando-se  33% com  a  saúde,  e  o  governo  ainda  empurra  garganta

abaixo que o Município tem de gastar 25% com a educação. Tem de gastar? Tem. O

Município tem de dar a sua participação? Tem. E o Estado? Tem também. Entretanto,

quem  tem  de  dar  mais  é  o  governo  federal,  porque  detém  60%  dos  recursos

arrecadados com impostos. É ele que tem a responsabilidade maior. E aí ele corta.

Só para se ter ideia, Deputado João Leite - V. Exa. conhece muito bem os dados -, a

arrecadação  do  governo  federal  hoje  equivale  a  algo  em  torno  de  805  bilhões;

estamos perto de 1 trilhão em arrecadação. É um governo que arrecada cada vez

mais e que empurra cada vez mais os impostos garganta abaixo do cidadão. Quando

se  fala  em  300  mil,  1  milhão,  ainda  acha  que  está  fazendo  favor.  Mas  está

arrecadando bilhões, chegando perto de 1 trilhão. Entretanto, a nossa degradação vai

muito  além dessas MGs,  não temos hospitais,  médicos,  saúde,  exames,  cirurgias

eletivas.

Essa  é  a  realidade  do  País.  O  cidadão  brasileiro  quer,  no  mínimo,  o  que  a
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Constituição  lhe  dá:  quer  assegurado  o  direito  de  ir  e  vir;  quer  asseguradas  a

segurança e a educação; quer o direito, pelo menos, de sua saúde e a de sua família.

Repito, nossa degradação é muito grande, vai muito além do que estamos discutindo

sobre as MGs hoje. A degradação está no Município, que tem a responsabilidade

maior empurrada garganta abaixo pelo governo federal.

Nesta semana vou-me inscrever para falar novamente sobre isso. Sairei em defesa

dos Municípios, falarei nesta tribuna em defesa dos Prefeitos. Cada vez mais assumo

a responsabilidade que é do governo federal, que é o direito que está na Constituição

brasileira, o direito que o povo brasileiro tem. Minas Gerais, infelizmente, perde cada

vez mais, porque a Presidente não se preocupa com o povo mineiro, retira,  como

retirou a Fiat e outras empresas, o polo acrílico. E por aí vai, não joga dinheiro em

recursos de investimento em Minas Gerais, que cada vez perde mais.

Não continuarei, senão tomarei todo o tempo de V. Exa. Agradeço-lhe este aparte,

que é uma oportunidade de levarmos esses dados aos cidadãos mineiros, mostrando

a eles que muitas vezes o que se prega lá em cima não é o que ocorre aqui em baixo;

o que não ocorre aqui, em Minas Gerais. Na verdade, o povo mineiro infelizmente

está sendo esquecido pelo governo do PT, que não tem um pingo de compromisso

com o nosso Estado. Muito obrigado.

O Deputado João Leite* - Muito obrigado, Deputado Duilio de Castro, V. Exa. trouxe

informações muito importantes. Deputados Duarte Bechir  e Carlos Mosconi, nosso

grande  Líder,  estamos  com  uma  iniciativa  importante  do  Senador  Aécio  Neves,

iniciativa que representa o equilíbrio entre os Poderes. A medida provisória, a partir de

sua edição agora, irá a uma comissão mista de 12 Senadores e 12 Deputados, que

analisará sua admissibilidade, se a matéria for urgente e relevante, em 10 dias. Caso

a comissão negue a admissibilidade, a medida provisória passará a tramitar como

projeto de lei em regime de urgência. Se aceita a medida provisória, a Câmara terá

50 dias para votá-la, e o Senado, 45 dias. Caso não seja votada nesse prazo em

cada  Casa,  a  medida  irá  para  o  arquivo,  perdendo  sua  validade.  É  histórica  a

proposta do Senador Aécio Neves, repito, acatada hoje na Comissão de Constituição

e Justiça. Ela tramita agora com essa mudança.

Concedo aparte ao Deputado Duarte Bechir. Depois ouvirei meu Líder, Deputado
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Carlos Mosconi. Sei que tanto o Deputado Duarte Bechir quanto o Deputado Carlos

Mosconi  acrescentarão,  como  o  Deputado  Duilio  de  Castro,  riqueza  ao

pronunciamento, à discussão que fazemos.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Obrigado, Deputado João Leite. V. Exa.

discute o Projeto de Lei nº 821/2011, que trata da doação de imóveis ao Município de

Ponte Nova. Aludindo ao referido projeto, V. Exa. tece comentários que fazem com

que percebamos a importância de votar o projeto e, ao mesmo tempo, de discutir a

questão  municipalista.  Se  estamos  aqui,  na  Capital  mineira,  na  sede  do  Poder

Legislativo, onde tudo acontece e onde Minas Gerais delegou a 77 Deputados esse

poder de decisão, de discussão, tudo deveria ser realizado dentro do maior equilíbrio

democrático possível. 

Infelizmente,  Deputado  João  Leite.  E  digo  infelizmente,  porque  muitas  vezes  o

subterfúgio se transforma na arma do covarde, daquele que quer fugir do debate,

escondendo-se  atrás  de  uma determinada legislação que o  protege,  mas que na

realidade o envergonha perante a verdade que uma hora surge. Por que digo dessa

forma, meu caro Deputado João Leite? Porque Belo Horizonte é a Capital de Minas

Gerais,  e  esta  cidade  recebe  mineiros  vindos  de  todos  os  cantos.  Temos  aqui

pessoas do Norte, do Sul, minha região, do Leste, dos Vales do Jequitinhonha e do

Mucuri. Pessoas que vieram construir sua vida e buscar realizações profissionais na

Capital de Minas. 

Na  sexta-feira,  meu  caro  Deputado  João  Leite,  V.  Exa.,  em  uma  incumbência

especial, fez-me um convite, em virtude do qual não viajei para o interior. Adiei meus

compromissos e aceitei o convite para que a população de Ponte Nova e dos demais

Municípios pudesse, se precisasse vir a Belo Horizonte, fazê-lo e ter um atendimento

de saúde, sem politicagem. 

Quero passar um recado aos funcionários da Fhemig, que deveriam estar aqui para

me ouvir.  O  recado  que  temos  talvez  seja  mais  importante  que  o  daqueles  que

somente  jogam  confetes  para  a  torcida,  mas  que  na  verdade  não  querem  que

achemos uma solução para dar  a  esses profissionais  o que realmente  merecem.

Informo a V. Exa. que um dos artigos da lei que contratou os funcionários da Fhemig

diz que eles perceberão como remuneração aquela paga aos funcionários do Estado
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e,  na  falta  desta,  aquela  paga  aos  funcionários  da  iniciativa  privada.  Buscamos

resolver a situação, mas o Deputado, Líder do bloco oposicionista e que deveria estar

na reunião, lá não estava propositadamente. Ele não foi, para que não achássemos

um  encaminhamento  para  os  funcionários  da  Fhemig,  para  que  Belo  Horizonte

deixasse Ponte Nova e outros muitos Municípios do interior em dificuldade na área da

saúde. 

Caro Deputado João Leite,  é aquela velha máxima:  quanto pior,  melhor;  vamos

instalar o caos, vamos atrapalhar este governo de qualquer forma, custe o que custar,

fazendo política baixa ou alta, mas vamos atrapalhar o governo. Não foi ao encontro

com  o  Carlinhos,  Presidente  do  sindicato  dos  funcionários,  nem  ao  encontro  do

Foguinho, da Fhemig. Ele não foi; todavia, à tarde, veio o golpe que eu não esperava,

meu caro João Leite. 

Gostaria que os funcionários da Fhemig estivessem aqui para me ouvir falar sobre o

golpe aqui, na parte da tarde. Por que digo “golpe”? Porque foi combinado com o

Líder da Oposição que ele deveria estar presente ao debate, porém ele não foi. À

tarde, foi buscar confusão nos hospitais da rede pública de Minas Gerais. Seria um

acordo  para  buscarmos  um  encaminhamento  e  resolvermos  o  caso.  O  Líder  da

Oposição fez o contrário totalmente, como se quisesse dizer: estou impedindo que

seja  feito  o  acordo,  porque  não  tiramos  o  proveito  necessário  da  greve  dos

funcionários. Refiro-me a tirar proveito do sofrimento; a tirar proveito daqueles que

serão demitidos por força da lei, porque o Ministério Público não aceita a continuidade

dos seus trabalhos, uma vez que fere a lei a continuidade da contratação. O governo

de Minas fez as contratações por prazo determinado, como preceitua o art. 37 da

Constituição.  No  momento  da  contratação,  os  funcionários  sabiam  que  haveria

adiante a possibilidade de serem demitidos pelo cumprimento do contrato. Entretanto

o  que  mais  importa  a  alguns  políticos  de  Minas  Gerais  é  não  deixar  as  coisas

ocorrerem de forma correta. Isso é o que importa. Enquanto aqui  se pratica essa

política, em Brasília, aqueles dos quais eles não gostam estão trabalhando por Minas

Gerais e pelo Brasil. V. Exa. dá o exemplo, agora, da medida tomada pelo Senador

Aécio,  em  defesa  do  povo  brasileiro,  criando  esse  expediente  de  uma  análise

criteriosa das medidas provisórias, para que o governo não edite uma atrás da outra e
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se governe o Brasil por meio de medidas provisórias. V. Exa. nos traz um exemplo

claro do que é trabalhar para o povo. Recentemente o Senador Aécio Neves estava lá

para defender Minas Gerais, quando tentou recuperar um pouco daquilo que foi tirado

de Minas Gerais pelo Presidente Lula, ao levar para Pernambuco parte da Fiat. Fez

uma  modificação  no  projeto  incluindo  a  área  da  Sudene  para  poder  trazer  os

benefícios para as montadoras que queiram vir  para Minas Gerais.  Pergunto a V.

Exa.: onde estava a Oposição nessa hora? Onde estava esse partido que só joga

contra os governos, na tentativa de chegar ao poder a qualquer custo? Digo a V. Exa.

onde estava: na figura de Cândido Vaccarezza, Deputado Federal  por São Paulo,

orquestrando para votar contra a emenda do Senador Aécio Neves que dá a Minas

Gerais  a  extensão dos  benefícios  da  medida  provisória,  que poderia  beneficiar  a

nossa Ponte Nova. Hoje V. Exa. traz mais uma forma de mostrar que o PSDB e o

Senador Aécio Neves agem com imparcialidade, pensando no povo brasileiro.

Deixe-me dar outro exemplo a V. Exa. O que diz a PEC do Senador Aécio Neves,

em tramitação no final do mês passado, caro Deputado João Leite? Que o Presidente

da  República  pode  até  editar,  através  de  medida  provisória,  a  baixa  do  IPI,  que

constitui mais de 60% do FPM, (que recebem os Municípios), mas deve repor aos

Municípios  as  perdas na  medida  em que tira,  porque o  governo federal  faz uma

arrecadação paralela. Ele não mexe no PIS-Cofins, não mexe naquilo que é dele. Ele

mexe no que é do povo brasileiro.

Faço mais uma pergunta a V. Exa.: o nosso Deputado Federal Humberto Souto,

aliado a outros, propôs, e o Congresso aprovou, a redistribuição dos “royalties” do

petróleo, o pré-sal, dando aos Municípios brasileiros a expectativa de melhora nas

suas arrecadações. Os Prefeitos, a municipalidade e os veículos de comunicação de

todo o País, ao mesmo tempo, deram a notícia: enfim uma chance para os Municípios

poderem, caro Deputado João Leite, criar expectativas melhores para sua população.

E os munícipes, os Prefeitos e os Vereadores, todos felizes com a possibilidade da

redistribuição dos “royalties”. Mas, no final do ano passado, com um chicote na mão,

num  simples  lance,  foi  tirado  dos  Municípios  pelo  Presidente  Lula  o  direito  de

redistribuir as riquezas de nosso mar.

Não é do terreno de Minas Gerais. Onde está o pré-sal, Deputado João Leite? A
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que medida está o pré-sal, a que distância da costa e a que profundidade do solo?

Mais uma vez tomamos um prejuízo, e os Municípios estão à beira da falência. Só

não estão em condições piores porque surge uma voz em Brasília,  a do Senador

Aécio Neves. Como disse em seu discurso, há 15 dias, quando tive oportunidade de

estar em Brasília: “Não achem que me vou calar perto dos erros, dos absurdos que o

governo comete. Não achem que vou tomar medidas pessoais políticas contra os

outros partidos”. Não, o que vemos em Minas é outro encaminhamento.

Veja bem V.  Exa.  que foi  dito  aqui  hoje que o governo de Minas  colocou para

trabalhar  pessoas  que ainda  não  foram  sabatinados  por  esta  Casa.  Não  preciso

perguntar  a  V.  Exa.,  posso  perguntar  a  qualquer  servidor  desta  Casa,  seja  da

segurança,  seja  de  qualquer  escalão,  e  a  qualquer  um  que nos  assiste  pela  TV

Assembleia:  quem são os  que estão fazendo obstrução para  que esta  Casa não

sabatine os indicados pelo Governador? Quais são os partidos? A resposta V. Exa.

sabe, é a liderança da Oposição.

Faço outra pergunta, que todos também me responderão a tempo e a hora: por que

estão  tomando  essa  atitude?  Para  criar  dificuldade  para  o  governo.  Com  que

propósito fazem isso? Quanto pior o governo, melhor para chegarmos ao governo de

Minas. 

Será  que  vão  querer  governar  com  o  mesmo espírito  que  governaram  quando

tiveram a oportunidade de uma aliança espúria com o PMDB? Será que é a mesma

aliança daquela época? Será que essa aliança será para o bem dos mineiros? Minas

cresce em todos os segmentos. Minas cresceu, nos últimos oito anos, a ponto do

nosso PIB ser maior que o da China, meu caro João Leite. Pergunto aos mineiros se

essa  política  que  estamos  vendo  nesta  Casa  é  a  que  fará  a  continuidade  deste

Estado ou é aquela que quer levar Minas para o buraco e que quer chegar ao poder a

qualquer custo.

Faço essa intervenção a V. Exa., porque, sem sombra de dúvida, nós o temos como

uma das bandeiras da seriedade, da transparência. V. Exa. sempre primou por uma

vida  correta,  dentro  dos  modelos  praticados  pela  Igreja,  pela  instituição  mais

respeitada que temos. V. Exa. é para nós aqui, nesta Assembleia Legislativa, uma

espécie de ícone. Temos o orgulho de empunhar a bandeira onde V. Exa. estiver,
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porque construiu um passado de muita dignidade. Parabenizo-o neste instante por

estarmos neste mesmo “hall”, defendendo um governo que é transparente, que é de

realizações, para que o mal não seja uma ameaça para o bem. Não podemos permitir

isso. Muito obrigado a V. Exa.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Duarte Bechir. V. Exa. foi no ponto.

Defendo o nosso governo, o Governador Anastasia, o Senador Aécio Neves, por total

convicção.  Fiz  parte  do  governo  Aécio  Neves.  Conheço  a  seriedade  do  nosso

governo. Então é por total convicção que estou nesta tribuna, no Plenário, juntamente

com  Deputados  que  acreditam  como  eu.  Estou  com  vocês.  Rendo  as  minhas

homenagens a V. Exa. e ao Deputado Duilio de Castro, que fizeram aqui uma defesa

municipalista vigorosa. Os Municípios estão abandonados. São R$28.000.000.000,00

de calote. O Deputado Duilio de Castro expôs aqui os números claramente. Não foi

pago nada. As pessoas vivem nos Municípios e não são atendidas.

Muito  obrigado.  Tenho  a  honra  de  estar  com  V.  Exa.,  trabalhando  por  nosso

governo.  Lamento,  também, que a Oposição diga  que não tem de votar.  Ora,  os

Deputados  eleitos  pelo  povo  de  Minas  Gerais  não  têm  de  votar,  quer  sejam  da

Oposição ou da Situação? Todos têm de votar. Rendo minhas homenagens a V. Exa.,

vindo da nossa linda e querida Campo Belo.

Com muito prazer, concedo aparte ao meu Líder, essa figura tão querida, que é,

sem dúvida, uma referência na saúde não apenas para nós, para Minas Gerais, mas

também para o Brasil. Ele é autor da Emenda nº 29, sempre defendeu ardorosamente

a sua regulamentação. Agora ele nos representa, a nós todos, com os servidores da

Fhemig, buscando sucesso nesse entendimento e o bem para essas pessoas. Com

muita alegria, com muita honra, concedo aparte ao meu Líder, por quem tenho grande

admiração, Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Fico grato, Deputado João Leite. Queria

também manifestar a V. Exa. a minha satisfação em aparteá-lo neste momento. V.

Exa. tem um tempo longo, como estabelece o nosso Regimento, mas a admiração

dos membros da Casa por V. Exa. é tão grande que o seu tempo ficou reduzido a

muito pouco, pois todos fazem questão de aparteá-lo durante seu pronunciamento.

Para  mim  também  é  uma  satisfação,  uma honra  poder  aqui  estabelecer  esse
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diálogo com V. Exa. neste momento.

Queria  dizer,  Deputado  João  Leite,  que  nós,  nesta  Casa,  estamos  vivendo  um

momento de complexidade que não nos alegra. Estamos aqui para trabalhar, para

discutir  e  votar  as  proposições,  enfim,  para  cumprir  a  nossa função,  que nos  foi

delegada pelo povo de Minas Gerais.

Entendo  que  o  papel  da  Oposição  é  absolutamente  correto,  justo,  supremo,

democrático, importante para esta Casa e para qualquer Parlamento, assim como o

da Situação. 

Acho que podemos estabelecer o debate, a polêmica e o contraditório sem deixar

de cumprir o nosso papel. Estamos aqui para votar coisas importantes para Minas

Gerais. Hoje estamos nesta Casa para votar um importante projeto para Ponte Nova:

doação de um imóvel para a cidade. Sem dúvida alguma, o projeto do Deputado Fred

Costa terá grande importância para a cidade. No entanto, é como se esse projeto não

tivesse importância. Dizem: “Não tem importância, não vamos votar.” Hoje estamos

aqui, o dia todo, e eu estava na esperança de votar, não apenas esse, mas outros

projetos; mas lamentavelmente estamos paralisados. 

Queria dizer, em relação a nossa preocupação com os Municípios, que é a base do

pronunciamento  de  V.  Exa.,  que  ontem,  em  Brasília,  estiveram  presentes  2.200

Prefeitos do Brasil. Ou seja, 2.200 Prefeitos de cidades do nosso país na 14ª Marcha

a  Brasília.  Por  que  foram  lá,  Deputado  João  Leite?  Porque  os  Municípios  estão

paupérrimos,  não  têm  autonomia  para  absolutamente  nada,  são  garroteados  por

Brasília. Essa é a verdade. Brasília arrecada cada vez mais, cobra impostos cada vez

mais,  onera  o  nosso  povo  cada  vez mais,  portanto  onera  o  povo que mora  nos

Municípios cada vez mais. Brasília é recorde de arrecadação a todo momento. 

E o que acontece? Diminui-se o repasse do Fundo de Participação dos Municípios,

porque  houve  a  crise.  O  resto  de  R$870.000.000,00  a  pagar  não  vamos passar.

Dizem: “Não podemos, porque houve a crise.” Ora, os Municípios, sem outra ação,

estão em Brasília fazendo o apelo para que a Presidência da República entenda os

seus problemas, pois não têm autonomia sequer para comprar um esparadrapo para

cuidar dos pacientes das suas cidades, não têm autonomia para comprar um giz para

as escolas auxiliarem os alunos. Hoje, os Municípios são paupérrimos, pois não têm
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autonomia para nada. 

Se tem um problema na estrada, falam: “Se o governo do Estado não arrumar o

recurso, não tem como arrumar a estrada, porque os Municípios não têm autonomia”.

Então, quem fica com o bolo de recursos provenientes dos impostos do nosso país? A

União fica com praticamente 70% dos impostos arrecadados no País. Ora, 70% é

muita  coisa  para  um  país  que  arrecada  muito,  que  tem  quebrado  recordes  de

arrecadação, um atrás do outro. A União deveria ter o bom-senso e o desprendimento

de dizer...

O Deputado João Leite* - Deputado Mosconi, os últimos números são 19,4% para

Estados e Municípios, e o restante para a União. 

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Pois é, 19%, 20%. Então, são 80% para

a União. 

O Deputado João Leite* - No governo passado, o valor era 28% para Estados e

Municípios.  Agora, o valor  destinado aos Estados e Municípios  caiu para 19%. O

restante fica para o governo federal.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Deputado João Leite, se analisarmos a

situação, perguntaremos o que vem para Minas Gerais. Hoje escutamos apenas uma

ladainha de reclamações sobre dinheiro que não vem para o metrô de Belo Horizonte.

Assisti, no final do primeiro governo do ex-Presidente Lula, a inauguração de um

trevo  da  Rodovia  Fernão  Dias  no  Sul  de  Minas,  em  Pouso  Alegre,  feita  pelo

Presidente Lula, que falou em alto e bom som: “Todas as obras iniciadas terão o seu

término. Não começo mais nenhuma obra sem terminar as que já estão iniciadas”.

Então, eu disse: “Bom, agora o metrô de Belo Horizonte sairá, a duplicação do Anel

Rodoviário de Belo Horizonte vai dar certo”. O que aconteceu? Nada, absolutamente

nada. Essa é uma questão prioritária da nossa cidade e do nosso Estado. 

Para todo lado, há problemas. Na cidade de Poços de Caldas temos uma área da

INB, que hoje é a CNEN, que escavou a região para retirar  urânio no tempo da

megalomania do País, o que não levou a nada. A área ficou lá, enorme, degradada, e

a União cuida daquilo com descaso, pois hoje não serve para mais nada. Serve para

cuidar  de  um rejeito  que vem de outro  Estado.  A área está  lá,  malcuidada,  mal-

olhada, malpreservada. Com pouca coisa, a União poderia resolver o problema. Não
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é grave, pois a cidade de Poços de Caldas é uma região de turismo, assim como

Caldas ou Andradas. O que acontece? Nada, absolutamente nada. Há anos batemos

à porta e perguntamos: Como é que é? Isso ficará aqui dessa maneira? 

Não, não é possível. Se fosse uma empresa privada que tivesse feito o que fizeram

lá, os donos estariam hoje na cadeia por terem deixado aquela área daquela maneira.

Não acontece absolutamente nada com a União.

Os Prefeitos foram a Brasília pedir recursos dos Restos a Pagar. Tudo justíssimo.

Eles disseram assim: “Renunciaremos às emendas. Não queremos mais emendas”.

Perguntei-lhes: por que as emendas não são úteis? Por que elas não existem? Por

que elas são uma quimera, um sonho? Responderam-me que não, que as emendas

existem, são discutidas e votadas no Orçamento da União. O problema é que não são

pagas.  O  Orçamento  é  votado  e  aprovado  no  Congresso  Nacional,  mas  não  é

cumprido, em prejuízo dos nossos Municípios. As emendas estão lá e são corretas.

Aliás, pode haver uma ou outra que não seja, mas a absoluta maioria é de grande

utilidade para os nossos Municípios, tanto na área de saúde quanto nas de educação,

transporte,  esporte  e  segurança.  Como  não  têm  recursos  com  que  contar,  os

Municípios contam com o recurso da emenda. No entanto, agora não se pode.

Os Prefeitos já disseram: “Não queremos fazer esse papel ridículo”. Na verdade,

cria-se  uma  expectativa,  como,  por  exemplo:  “Arrumarei  uma  emenda  de

R$1.000.000,00 para isso e outra de R$2.000.000,00 para aquilo”. E aí a emenda não

sai - aliás, não sai em Brasília, porque aqui sai. Os Prefeitos disseram: “Chega de

emenda”,  porque são tratados como palhaços.  Infelizmente,  essa é a verdade.  E,

mais, foram até lá para dizer o seguinte: “Onde está a regulamentação da Emenda nº

29, que foi aprovada em 2000?”. Até hoje não a regulamentaram.

Deputado João Leite, vejo a Oposição dizer que precisamos cumprir a Emenda nº

29 em Minas Gerais. Essa é uma emenda à Constituição Federal e, portanto, precisa

ser  cumprida  e  regulamentada  lá,  que  é  o  fórum  adequado  para  a  sua

regulamentação. Os Prefeitos não vêm a Belo Horizonte pedir a regulamentação da

Emenda nº 29. Apesar da precariedade do sistema de saúde do País, há aqui vários

programas elaborados  pelo governo do Estado de Minas,  como, por  exemplo,  os

programas  Viva  Vida,  Pro-Hosp e  o  de  transporte  sanitário.  Enfim,  são  inúmeros
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programas  elaborados  com  competência  pelo  nosso  Estado  e  que  naturalmente

puseram  a  saúde  num  outro  nível,  ou  seja,  num  nível  muito  melhor.  Então,  os

Prefeitos de Minas Gerais não vêm a Belo Horizonte. Na verdade, vão a Brasília para

pedir a regulamentação da Emenda nº 29.

Portanto, os vi pedindo, com ênfase, a regulamentação dessa emenda, assim como

ouvi  o  Presidente  da  Câmara,  que  é  do  PT,  partido  do  governo,  dizer:  “Agora

colocarei na pauta a votação da Emenda nº 29”. Fiquei animado e pensei: agora vai.

No  entanto,  quando  vi  a  Presidente  da  República,  Dilma  Rousseff,  fazer  o

pronunciamento aos Prefeitos, percebi que não citou a Emenda nº 29, ou seja, não se

referiu  a ela,  passou ao largo dela,  Deputado João Leite.  Então imagino que não

acontecerá.

As pessoas  perguntam sobre  o  caos na saúde,  os  problemas  dos doentes nos

corredores dos hospitais, a falta de procedimentos médicos e os hospitais que estão

sendo sucateados. Essa é uma realidade, uma realidade que não é evidenciada em

Minas Gerais.  Assistimos a isso a todo instante pela televisão. Todo santo dia há

noticiário mostrando essa situação da saúde no País.

Faço esta minha manifestação apenas para falar da importância que V. Exa. dá às

questões dos Municípios. V. Exa. está defendendo a aprovação do projeto de lei ora

em discussão. Quero somar-me a isso. Caro Deputado João Leite, manifesto minha

admiração por V. Exa., que já está nesta Casa há muito tempo e tem mantido uma

conduta absolutamente exemplar. Todos o têm como referência, uma referência de

ética, honradez e trabalho. É uma satisfação para todos nós tê-lo como colega. Muito

obrigado.

O Deputado João Leite* - Deputado André Quintão, é claro que lhe concederei um

aparte, pois  sei que enriquecerá o final  deste pronunciamento. No entanto,  queria

fazer um comentário e dedicar só 1 minuto ao Deputado Carlos Mosconi, a fim de

fazer-lhe uma reverência. 

Deputado Carlos Mosconi, obrigado pelo aparte e pelas palavras carinhosas. Na

verdade, esse é o jeito dele. Observamos como ele trata todas as pessoas. 

Faço um pedido para que V. Exa. continue firme na discussão com os servidores da

Fhemig,  ajudando-os  a  buscar  solução.  Conhecemos  o  seu  coração,  a  sua
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sensibilidade quanto a essas questões, e, pelo que V. Exa. disse, o entendimento

está próximo, e será muito bom que ele aconteça. Eu, especialmente, sinto-me muito

responsável,  porque,  no  governo do PT e  do  PMDB,  era  oposição nesta Casa e

apresentei  uma emenda  que foi  rejeitada  pelo  governo,  emenda que tratava dos

funcionários  contratados  da  área  da  educação,  para  que  eles  pudessem  ter  os

direitos trabalhistas reconhecidos. Então, me sinto responsável nessa matéria. Estou

acompanhando  atentamente,  aliás,  muito  bem  representado  por  V.  Exa.  nessa

discussão. 

O Deputado André Quintão (em aparte)*  -  Sr.  Presidente, nobre Deputado João

Leite, sobre o projeto de lei em discussão, quero manifestar a mesma posição de V.

Exa.,  de apoio ao projeto que vai  beneficiar  47 famílias da Vila  Lanna,  em Ponte

Nova,  uma  área  de  domínio  do  DER.  Com  a  regularização  fundiária,  obras  de

saneamento serão permitidas,  e a própria titulação. Então,  se trata de um projeto

muito importante. 

Quero parabenizar o Deputado Inácio Franco pela extrema flexibilidade e atitude

democrática,  ao permitir  que esse debate do Projeto de Lei  nº  821/2011 pudesse

trazer para cá uma dimensão mais ampla da discussão em relação aos Municípios de

maneira geral. 

Devido ao tempo, não vou me estender. Não vou entrar na polêmica de quem teve

mais ou menos culpa nos últimos 10 ou 20 anos, mas, de fato, Minas tem alguns

gargalos do ponto de vista dos investimentos federais, da BR-381. A minha família é

do Vale do Aço, e essa é uma questão seriíssima. Ela sempre se desloca por esse

trajeto, então temos a obrigação de lutar pela sua duplicação. O Anel Rodoviário virou

uma avenida metropolitana; aliás, há uma situação semelhante à de Ponte Nova, de

famílias que deverão ser reassentadas em locais mais dignos. Portanto é importante

a  revitalização  do  Anel.  Quanto  às  obras  de  mobilidade urbana,  além  das que  o

Prefeito Márcio Lacerda está realizando, dos BRTs, em vários corredores, há também

a questão do metrô, numa lógica metropolitana. Eu até incluiria, Deputado João Leite,

uma coisa que está esquecida e é importante: a BR-367, que liga Diamantina a Porto

Seguro. Há um trecho de Minas Nova a Virgem da Lapa, passando por Chapada do

Norte-Berilo, e um trecho de Almenara até Salto da Divisa. Há um convênio do DNIT
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com o Estado para que este faça o projeto executivo e o DNIT faça obras que estão

incluídas no PAC. Então considero que nós, da Assembleia, temos de fazer, sim, esse

movimento. Tenho o maior respeito pelo Deputado Carlos Mosconi, constituinte, então

me associo ao Deputado João Leite nos elogios ao Deputado Carlos Mosconi, como

também deste Deputado ao Deputado João Leite; nós que tivemos a oportunidade de

sermos Secretários  Municipais,  juntos,  no  governo do ex-Prefeito  Patrus  Ananias.

Sempre falo que foi um dos melhores Secretários, e o quanto ficou admirado por toda

a  equipe,  aliás,  por  este  Deputado.  Agora  considero  que,  nessa  questão  dos

Municípios, independente da questão de emenda parlamentar, o governo federal, o

ex-Presidente Lula, na crise, fez a compensação aos Municípios diretamente com o

repasse  da  diferença,  por  meio  do  FPM.  Então  foi  de  maneira  universal.  E  é  a

discussão que estamos fazendo aqui,  em relação aos Municípios cujos convênios

ainda não foram pagos pelo governo. Assim, da mesma maneira que fazemos coro

em relação às obras necessárias,  tenho certeza de que a Presidente  Dilma,  que

assumiu há pouquíssimo tempo, vai se empenhar nessas grandes intervenções, e

também solicitando o apoio da base do governo para que os Municípios que não

foram  contemplados  com  a  compensação  das  perdas  do  ICMS  também  sejam

contemplados. 

No  mais,  Deputado  João  Leite,  parabéns  pelo  pronunciamento,  ainda  que  eu

discorde  em  vários  pontos,  mas  esta  é  uma  casa  política  e,  nesse  tom,  julgo

importante que todos nós tenhamos liberdade de apresentar nossos pontos de vista. 

O Deputado João Leite* - Agradeço a contribuição de V. Exa. Sei que o governo de

Minas  agiu  rigorosamente  dentro  da  forma  como  defendemos  o  programa.

Acompanhei  recentemente  a  ação  e  sei  que  V.  Exa.  é  especialista  no

acompanhamento desse programa que trata da pobreza rural. Todos as Prefeituras,

todos  os  mineiros  do  Estado  receberam  recursos  do  programa  da  redução  da

pobreza, contratado pelo governo de Minas com o Banco Mundial para ser levado aos

Municípios carentes.

Não tenho mais tempo. Queria até pedir o encerramento da reunião e garantir meu

tempo, mas vejo que o Deputado Zé Maia está inscrito e desejo muito ouvi-lo. O meu

tempo está realmente esgotado? Está bem. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente -  Não há outros  oradores inscritos.  Encerra-se a discussão.  A

Presidência verifica, de plano, que persiste a falta de quórum para votação, mas que

há para a continuação dos trabalhos.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Bonifácio Mourão,  solicitando a palavra

pelo  art.  70  do  Regimento  Interno  para,  nos  termos  do  seu  §  1º,  transferi-la  ao

Deputado Zé Maia. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de

15 minutos. Com a palavra, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o Vice-

Governador Alberto Pinto Coelho, ex-Presidente desta Casa, escreveu um artigo que

foi publicado neste final de semana pelo jornal “Estado de Minas”. O Vice-Governador

trata de um tema extremamente importante e relevante para Minas. Por essa razão,

venho a esta tribuna - aliás, peço permissão ao Vice-Governador para ler trechos do

seu artigo - discutir o assunto para que as pessoas tomem conhecimento. O título é

“Compromisso da Petrobras com Minas”. (- Lê:) 

“‘Minas não tem mar nem produz petróleo’, afirmou recentemente o Presidente da

Petrobras, José Sérgio Gabrielli.  O que não ficou claro é que isso não impede o

Estado de hoje fabricar componentes para navios e de produzir, há mais de 40 anos,

gasolina,  óleo  ‘diesel’,  GLP e  outros  derivados  de  petróleo  na  Refinaria  Gabriel

Passos - Regap -, que recebe o óleo bruto diretamente da bacia de Campos, depois

de percorrer 540km no oleoduto Orbel II.  Ou seja, nem a ausência do mar ou do

petróleo ‘in natura’ tem sido obstáculo para o desenvolvimento industrial mineiro, em

razão  da  competência  tecnológica,  do  beneficiamento  das  matérias-primas  e,

sobretudo, do grande mercado consumidor no Estado.

Essa visão estratégica de desenvolvimento sustentado certamente inspirou a firme

posição do Governador Antonio Anastasia, ao conclamar a Petrobras a manter seu

compromisso  de  implantar  projeto  industrial  para  produção  de  ácido  acrílico  e

polímeros  junto  à  Regap,  nos  termos  de  protocolo  firmado  em  2005  por  aquela

empresa estatal com o governo mineiro.” 

Portanto, há um documento firmado pela Petrobras com o governo de Minas para

instalar aqui esse polo de produção de ácido acrílico e polímeros. (- Lê)
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“Acima  de  tudo  porque  a  iniciativa  corresponde  ao  marco  fundamental  de

constituição  do  polo  petroquímico  mineiro,  quando  emergem  no  Estado  as

promissoras ocorrências de gás natural na bacia do São Francisco e assegura-se a

construção  da  fábrica  de  amônia  e  de  gasoduto  em  Uberaba.  A petroquímica  é

também uma vocação mineira e é setor estratégico para o seu desenvolvimento. 

A  firme  posição  de  Minas  foi  manifestada  em  encontro  realizado  na  Cidade

Administrativa,  em 23 de março,  no  qual  o Presidente  da Petrobras,  José Sérgio

Gabrielli,  apresentou  o  novo  programa  de  investimentos  da  estatal,  que  prevê

aplicações  de  R$3.400.000.000,00  no  Estado  até  2014,  dentro  do  programa  de

desenvolvimento  de  fornecedores da empresa.  Na mesma ocasião,  o Governador

Antonio Anastasia assinou decreto criando o comitê estadual de desenvolvimento do

petróleo e gás, que será peça-chave na atração e qualificação das indústrias para

atender colossais oportunidades e desafiadoras demandas do pré-sal.

A  reivindicação  do  polo  petroquímico  e  a  criação  do  comitê  convergem,

estrategicamente, para o maior equilíbrio do balanço energético de Minas no setor de

petróleo e gás. A par disso, impõe-se a expansão da própria Regap, que, desde 1982,

tem  o  mesmo perfil  de  produção,  afora  a  unidade  de  coque  instalada  em  1994.

Atualmente,  como  acentuou  naquele  encontro  o  Presidente  da  Fiemg,  Olavo

Machado Júnior, a Regap ocupa a 6ª posição no ‘ranking’ nacional de refino e a 8ª

quando se considera a produção de combustíveis por refinaria; operando num Estado

que concentra o  segundo maior  parque industrial  do  País,  possui  a  maior  malha

rodoviária nacional e a segunda maior frota de veículos. Essa disparidade condena

Minas Gerais a um déficit de 60% na produção de diesel e de 50% na produção de

gasolina.

Este encontro deu a tônica para grande mobilização de todos os mineiros em torno

da  questão do petróleo  e  do  gás  como fator  estratégico  para  o  desenvolvimento

estadual.  O ministro do Desenvolvimento,  Indústria  e Comércio Exterior,  o mineiro

Fernando Pimentel, presente ao encontro, certamente saberá contribuir para que a

matriz energética de Minas não seja mais comprometida pela gritante carência de

investimentos  de  que  tem  sido  objeto  a  refinaria  de  Betim.  Estudos  técnicos  e

financeiros  demonstram  a  viabilidade  de  sua  expansão,  apontando  que  um
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incremento  de  12.000m3 de  petróleo/dia  acima  da  sua  capacidade  atual  –  de

24.000m3  -  atenderá  aos  déficits  atualmente  existentes,  podendo,  ainda,  gerar

excedentes para exportação.”

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Obrigado, Deputado Zé Maia. V. Exa. faz

aqui  a  leitura  de  um  artigo  escrito  pelo  nosso  Vice-Governador.  Sabemos  da

preocupação  que  ele  divide  com  o  Governador  Anastasia,  pois  se  colocou  à

disposição do Sérgio Gabrielli, a quem só faltou pedir pelo amor de Deus, na ocasião

em que ele esteve aqui. Também fui àquele encontro, mas tive uma decepção muito

grande.  Quando  ele  agendou  a  sua  vinda  aqui,  esperávamos  que  ele  revisse  a

situação que provocou ao romper um acordo firmado em 2005, quando o governo

Lula esteve neste Estado. Na verdade, o acordo não foi feito com o Governador do

Estado,  à  época  o  nosso  querido  Aécio  Neves,  mas  com  o  povo  mineiro,  mais

precisamente com a região de Ibirité. O compromisso que fez foi o de implantação do

polo acrílico, para a fabricação de aço acrílico aqui, já preparando a implantação do

polo petroquímico.

Fico muito à vontade para dizer que, quando o Sr. Sérgio Gabrielli  veio aqui, ele

veio simplesmente por vir. Ele mesmo disse que já havia rodado por vários países do

mundo  e  visitado  vários  Estados  brasileiros  explicando  simplesmente  o  que  a

Petrobras iria gastar para implantar o seu projeto do pré-sal. Em momento algum teve

a intenção de discutir  o  rompimento da palavra que havia  sido dada ao povo de

Minas, de rever a situação ou de voltar atrás e contemplar o povo mineiro, fazendo

um investimento neste Estado que geraria emprego, ISS e outros impostos, renda e

educação. Com certeza, essa indústria traria tudo isso.

Aproveitando o assunto que V. Exa. traz à tribuna, eu não poderia deixar de dar o

meu testemunho, porque estive presente àquele encontro. 

Então,  o  que  o  Sérgio  Gabrielli  fez  em  Minas  Gerais  foi  mais  ou  menos  uma

extensão do que o governo vem fazendo com o povo mineiro.  É  tirar  o que nós

temos, o que foi prometido e o que já era do povo e levar para governos do PT da

Bahia e do Nordeste afora. Infelizmente estão tratando o povo mineiro como um baixo

clero. Ficamos muito tristes com isso, porque o povo mineiro é muito acolhedor e

muito amigo. Pela votação que recebeu em Minas Gerais, ela deveria ter um pouco
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mais de compromisso com a população mineira. Isso nos deixa muito tristes, por isso

deixo aqui o meu protesto nos anais desta Casa. Um dia ela há de voltar  e, com

certeza, o povo mineiro saberá dar o troco que ela merece.

O Deputado Zé Maia* - Muito obrigado, Deputado Duilio de Castro. V. Exa. esteve

aqui quando o Presidente da Petrobras nos visitou e tem-se manifestado diversas

vezes nesta Casa sobre esse assunto. Portanto, agradeço a intervenção de V. Exa.,

que enriquece o nosso pronunciamento.

O  Deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Meu  caro  Deputado  Zé  Maia,  Sr.

Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, gostaria de dividir a minha fala em

relação ao artigo publicado no jornal “Estado de Minas”, de autoria do nosso Vice-

Governador, em duas etapas. A primeira delas diz respeito ao sentimento patriótico do

nosso Vice-Governador ao mencionar que o pessoal da Petrobras disse que Minas

não produz petróleo. Gostaria de saber de V. Exa. qual é a participação de Minas na

compra  de  produtos  da  Petrobras.  Pergunto  ainda  a  V.  Exa.:  qual  o  retorno  da

Petrobras para Minas em relação ao que produz e compra da Petrobras? Menos de

1% em investimento  em  nosso Estado.  Minas representa  quase 10% do que ela

vende para o Brasil, e ela devolve 0,5%. 

O nosso Vice-Governador Alberto Pinto Coelho teve toda uma trajetória,  por  ter

passado  por  esta  Casa.  Afinal,  aqui  aprimoramos  as  nossas  visões,  os  nossos

sentimentos e as nossas ações. Não é à toa, meu caro Zé Maia, que o Governador

Anastasia,  ao  escolher  alguém  para  compor  a  sua  chapa,  o  fez  pensando  nos

mineiros, na capacidade de Alberto Pinto Coelho. Como já disse, gostaria de fazer

dois comentários. Primeiro, quero parabenizar o nosso Vice-Governador Alberto Pinto

Coelho pela matéria, pelo seu posicionamento, por estar sempre atento e na briga

pelos interesses maiores de Minas Gerais. Segundo, quero ressaltar o espírito de V.

Exa. de nos brindar com esse importantíssimo momento, o de trazer a esta Casa e

também ao povo mineiro, que nos acompanha, o conhecimento da matéria. 

Como o tempo está terminando, Deputado Zé Maia, assim como disse o Deputado

João Leite cada um de nós escreve a sua história, o seu exemplo, baseado na sua

conduta e no seu trabalho. O Triângulo Mineiro tem a honra de tê-lo como bravo

defensor da sua gente e - por que não dizer? - de toda Minas Gerais nesta Casa. V.
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Exa. é um exemplo e espelho para todos nós. Parabéns pelas suas palavras!

O Deputado Zé Maia* - Agradeço ao Deputado Duarte Bechir. V. Exa. tem tido uma

conduta muito firme e correta ao trazer aqui uma importante informação, qual seja, de

que Minas representa 10% do consumo de petróleo do País e tem a maior malha

rodoviária, mas a Petrobras tem nos tratado como se fôssemos de décima categoria.

Portanto  agradeço  muito  a  intervenção  de  V.  Exa.,  que  sempre  tem  tido,  neste

Parlamento, uma postura de altíssimo nível.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Zé Maia. V. Exa. trouxe

esse  tema abordado  pelo  nosso  Vice-Governador  Alberto  Pinto  Coelho,  uma voz

importante de Minas Gerais. Ele nos traz um reclame, que sentimos não ser apenas o

das  nossas  autoridades  e  dos  nossos  líderes,  como V.  Exa.  Temos  sentido  uma

mobilização  também  nas  ruas.  Tenho  conversado  com  meus  filhos  e,  a  todo

momento, eles me falam de seus desejos de não buscarem o combustível da marca

Petrobras. 

Sempre falo com eles que isso não pode ser feito porque é um empresário mineiro

que  detém  a  marca  e  está  explorando  o  serviço.  Iremos  apenas  prejudicar  um

empresário de Minas Gerais. Mas sentimos essa mobilização, especialmente entre os

jovens. Em razão do preço da gasolina, vimos recentemente jovens com nariz de

palhaço fazendo mobilização nos postos de combustível.

A vinda do Presidente da Petrobras a Minas Gerais foi um verdadeiro desastre. É

interessante que um dos Deputados presentes - creio que o Deputado Luiz Henrique -

tenha relatado que nesse encontro, depois de falar que viajou o mundo todo e todas

aquelas outras coisas, o Sr. Gabrielli  disse ao microfone: “Agora vou me sentar, e

podem me bater”. O Governador Antonio Anastasia, então, com toda a sua educação,

foi ao microfone e falou que, em Minas Gerais, recebemos bem os visitantes.

Nosso Estado exerce essa prática, mesmo com visitantes como o Sr. Gabrielli, que

veio aqui com toda a sua arrogância, com toda a sua soberba, mesmo depois de ter

levado o polo acrílico para a Bahia.  Todos estão dizendo que ele é candidato ao

governo  da  Bahia.  Ele  prejudicou  Minas  Gerais,  que  não  merecia  isso,  mas

especialmente Ibirité, cidade que abriga a chamada Lagoa da Petrobras. Só estão

deixando a poluição para Ibirité e região; é lamentável.
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Parabéns, Deputado Zé Maia, que é uma das nossas vozes de coragem. Gostamos

quando V.  Exa.  levanta  a voz e “passa a colheitadeira”  que vem lá  do  Triângulo

Mineiro e leva tudo mesmo. V. Exa. demonstra essa coragem em favor de Minas

Gerais.  Seu  pronunciamento  nesta  tarde  no  Parlamento  mineiro  demonstra  seu

compromisso  com  Minas  Gerais  e  com  o  nosso  Vice-Governador  Alberto  Pinto

Coelho. Parabéns.

O Deputado Zé Maia* - Deputado João Leite, agradeço a intervenção de V. Exa.

Sua palavra sobre esse assunto é muito importante, não só pela relevância do tema,

mas pela credibilidade que V. Exa. tem com todos os mineiros. Muito obrigado.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte)* - Caro Deputado Zé Maia, Sr. Presidente,

Srs.  Deputados,  público  que  nos  assiste  pela  TV  Assembleia,  gostaria  de  me

solidarizar com V. Exa., Deputado Zé Maia, pela felicidade de trazer para os anais

desta  Casa  o  brilhante  artigo  do  nosso  Vice-Governador  Alberto  Pinto  Coelho,

inteligência que o nosso Parlamento doou ao governo de Minas para compor honrosa

chapa com o nosso Governador, Prof. Anastasia.

Serei  rápido  porque o  tempo está no final.  Além do que está escrito  no  artigo,

lembro também que é importante, principalmente para a região do Triângulo Mineiro,

que a Petrobras Bioenergia, que mexe com combustíveis renováveis, também faça

aportes.  Com  essa  crise  ocasionada  pelo  preço  do  álcool,  a  Presidente  Dilma

determinou que sejam feitos investimentos para aumentar a produção de álcool. É

muito importante que a Petrobras Bioenergia faça investimentos também em Minas

Gerais. Temos visto investimentos em empresas nos Estados de Goiás, Mato Grosso

e São Paulo. Há apenas uma empresa em Minas Gerais, salvo engano, em que a

Petrobras está investindo em parceria com a iniciativa privada para a produção de

álcool.

É  importante  que  V.  Exa.  encabece  essa  luta  para  que  mais  investimentos  da

Petrobras sejam feitos  não só no  polo  acrílico,  no  combustível,  na  gasolina  e no

diesel, mas principalmente nas energias renováveis, das quais eu e V. Exa. somos

defensores. Que V. Exa. encabece essa luta para atrair investimentos da Petrobras e

também investimentos em novas plantas de produção de álcool como combustível

renovável na região do Triângulo Mineiro e no Centro-Oeste mineiro. Muito obrigado.
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O Deputado Zé Maia* - Ilustre Deputado Tiago Ulisses, nosso Líder, agradeço sua

intervenção,  que  lembra  muito  bem  a  importância  de  trazer  investimentos  da

Petrobras também para Minas Gerais, para o Triângulo e para o Noroeste de Minas. A

Petrobras tem-se esquecido disso. O governo federal, de modo geral, tem esquecido

Minas Gerais.

Sr. Presidente, concluindo, gostaria apenas de terminar a leitura do artigo do nosso

Vice-Governador Alberto Pinto Coelho, que encerra dizendo o seguinte: (- Lê:)

“No caso da planta industrial para produção de ácido acrílico e de polímeros junto à

Regap, segundo informou Gabrielli, a definição do projeto estaria hoje nas mãos da

Braskem, empresa privada de origem baiana e com atuação internacional, sendo líder

do mercado de resinas termoplásticas. Ocorre, porém, que a Petrobras participa com

40% no capital da Braskem e,  quando da assinatura do protocolo com o governo

mineiro para implantação do complexo acrílico, já preexistia o projeto no plano de

investimentos da empresa, como consta de documentos oficiais da própria Petrobras.

Em termos estritamente comerciais,  pode-se afirmar  que a  fábrica  projetada para

Minas Gerais está inteiramente dentro dos critérios de atuação da Braskem, pois o

modelo de negócio da empresa está voltado para a primeira e a segunda geração

petroquímica. E a vocação do complexo acrílico a ser implantado junto à Regap é,

precisamente, a exploração do propeno, da primeira geração petroquímica. Trata-se,

portanto, de um projeto técnica e economicamente viável, cuja localização deve ser

ditada agora pela vontade política. Para fazer valer seus direitos, Minas lutará com

todas as forças”.

Quero cumprimentar  e agradecer ao Vice-Governador  Alberto Pinto Coelho pela

brava defesa dos interesses de Minas Gerais, exposta claramente em seu texto. Há

um  protocolo  assinado  pela  Petrobras  e  pelo  governo de Minas,  e  não podemos

rasgar  os  compromissos,  rasgar  os  contratos.  Esse  é  o  apelo  que  fazemos  à

Petrobras. Outra questão, bem lembrada pelo Deputado João Leite, é que eu estava

em Uberaba na presença da Presidenta Dilma Rousseff, e foi dito por seus aliados

que ela estava reconduzindo o Presidente da Petrobras e que a recondução tinha a

ver com sua eleição para o governo da Bahia no futuro. Alguém defendia que outro

nome, o da Presidente interina, fosse confirmado no cargo, porque tinha todos os
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requisitos técnicos para assumir a Petrobras; e que o fato de ele ser candidato ao

governo da Bahia não interferiria nessa nomeação. E agora estamos vendo o Sr.

Gabrielli  levando  para  a  Bahia  esse  polo,  assinado  com  o  governo  de  Minas,

justamente porque será candidato a Governador do Estado da Bahia nas próximas

eleições. Portanto, é lamentável mais um golpe contra Minas Gerais.

Sr. Presidente, agradeço muito a tolerância de V. Exa., deixando esse registro que o

grande Alberto Pinto Coelho nos traz como orientação. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi pub  licada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/4/2011

Às  14h36min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir e Gilberto Abramo, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir,

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

Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual  é dada por

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

que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final. O

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

os  relatores  citados  a  seguir:  Projeto  de  Lei  nº  1  e  2/2011(Deputada  Ana  Maria

Resende); 3 e 46/2011 (Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1, 2, 3 e

46/2011. 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, 11 de maio de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gustavo Valadares - Luiz Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 21/2011

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  45/2011,  publicada  em  15/4/2011  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos da

alínea “d” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, a indicação 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.

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.

Pelo  “curriculum  vitae”  apresentado  pelo  candidato,  constata-se  sua  rica

experiência em órgãos das administrações públicas municipal e estadual e passagem

por  importantes  instituições  de  ensino,  o  que  comprova  sua  capacidade  e

conhecimento para desempenhar com eficiência as elevadas competências atribuídas

ao cargo de Diretor-Geral da Agência RMBH. Ouvido em arguição pública por esta

Comissão, o indicado demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja Diretoria-

Geral  foi  indicado,  respondendo  com  clareza  e  objetividade  às  questões  que  lhe

foram formuladas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr. Camillo Fraga Reis

para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região

Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

André Quintão, Presidente - Anselmo José Domingos, relator - Rômulo Veneroso.



991
____________________________________________________________________________

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 319/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir a Semana de Luta contra a Hepatite.

A proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  da  qual

recebeu  parecer  concluindo  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade na forma apresentada.

Vem agora a este órgão colegiado, para receber parecer quanto ao mérito,  nos

termos dos arts. 188, 102, XI, “a”, e 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 319/2011 tem por escopo instituir a Semana de Luta contra a

Hepatite, a ser realizada anualmente na segunda semana de maio, ocasião em que o

poder público promoverá atividades educativas de conscientização e orientação da

proposição sobre as formas de contágio dessa doença.

A hepatite é uma enfermidade que decorre de inflamação do fígado, que, por sua

vez, pode ser causada por vírus ou bactérias, álcool, medicamentos, drogas, doenças

hereditárias ou autoimunes.

A hepatite  virótica classifica-se em A, B, C, D e E. Há formas de contaminação

diferentes para cada um dos vírus, sendo as mais frequentes aquelas que ocorrem

por via fecal-oral – em locais onde as condições sanitárias são insatisfatórias – e as

decorrentes de relações sexuais, do uso de drogas ilícitas e da transfusão de sangue

e derivados contaminados.

O uso abusivo de qualquer tipo de bebida alcoólica também pode causar a doença,

mas  a  quantidade  de  bebida  é  variável  de  pessoa  para  pessoa,  embora  seja

necessária uma dose menor, em média, para provocar a enfermidade em mulheres

do que em homens. Entretanto, independentemente do consumo de álcool, fatores

como  desnutrição,  obesidade,  nutrição  endovenosa  prolongada  e  alterações  das

gorduras sanguíneas (colesterol ou triglicerídeos altos) causam acúmulo de gordura

no fígado, facilitando a ocorrência da doença.

Alguns  remédios  de  uso  clínico  também  podem  causar  hepatite  em  indivíduos
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suscetíveis.  É  difícil  determinar  que  um  dado  medicamento  vai  causar  o

desenvolvimento  da  doença,  porém,  indivíduos  que  já  apresentam  outras

enfermidades no fígado correm maior risco.

Para  as  hepatites  agudas,  causadas  por  vírus,  não há tratamento específico,  à

exceção dos  poucos  casos  de  hepatite  C descobertos  na  fase  aguda,  quando o

tratamento específico pode prevenir  a evolução para  a doença crônica.  De forma

geral,  recomenda-se  repouso  relativo,  conforme  a  capacidade  e  o  bem-estar  do

paciente, bem como alimentação de acordo com a tolerância. Excepcionalmente, é

necessária  a  administração  de  líquidos  endovenosos;  bebidas  alcoólicas  são

proibidas até algum tempo após a normalização dos exames de sangue; e remédios

só podem ser usados com específica liberação do médico para evitar aqueles que

podem piorar a enfermidade.

Nos  casos  de  hepatite  por  álcool  ou  por  drogas,  o  tratamento  consiste  no

afastamento das substâncias lesivas, além da adoção de medidas de suporte, como

hidratação, nutrição e combate aos sintomas da abstinência.

A prevenção  das  hepatites  A e  B  pode  ser  feita  pelo  uso  de  vacina.  Outros

comportamentos de proteção são: usar água tratada ou fervida; impedir contato com

água contaminada; utilizar desinfetantes em piscinas; usar preservativo nas relações

sexuais; evitar contato com sangue ou secreções de pessoas contaminadas; ingerir

álcool  moderadamente.  Para  os  profissionais  da  saúde:  usar  luvas,  óculos  de

proteção e  máscara sempre  que houver  possibilidade de contato com sangue ou

secreções, mucosa ou lesões de pele.

Essas informações básicas devem ser passadas à população nos eventos previstos

para  a  Semana  de  Luta  contra  a  Hepatite,  o  que  poderá  contribuir  para  a

conscientização de todos e para a consequente diminuição do número de casos da

doença ou para a possibilidade de melhoria nos resultados dos tratamentos.

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 319/2011, em turno

único, na forma apresentada.



993
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Neider  Moreira,  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Doutor Wilson Batista - Hely Tarqüínio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 643/2 011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 643/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.086/2009, tem por objetivo dar denominação

ao trecho da Rodovia BR-259 que liga os Municípios de Curvelo e Inimutaba.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado para o exame preliminar dos aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 643/2011 tem por finalidade dar a denominação de Avenida

Integração  Prefeito  Olavo  de  Matos  ao  trecho  da  Rodovia  BR-259  que  liga  os

Municípios de Curvelo e Inimutaba.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição da República; as

que são reguladas pelo Município estão previstas no art. 30; e ao Estado membro

cabe, de acordo com o § 1° do art. 25, tratar das m atérias que não se enquadram no

campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro. 

Entretanto, o Estado somente pode nomear próprios e estabelecimentos que lhe

pertençam. O trecho que liga os Municípios de Curvelo e Inimutaba faz parte da BR-

259, que pertence à União. Assim, por não integrar a malha rodoviária estadual, não

cabe ao Estado dar-lhe denominação.



994
____________________________________________________________________________

A par dessa constatação, fica evidente que o projeto de lei dispõe sobre bem que

refoge à competência do Estado, pelo que possui vício intransponível e não pode

prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em  vista  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 643/2011.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Carlin Moura - Rosângela Reis -  Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 665/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir a Semana Estadual de Prevenção ao Câncer da Próstata.

A proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  da  qual

recebeu  parecer  concluindo  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade na forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora a este órgão colegiado, para receber parecer quanto ao mérito,  nos

termos dos arts. 188, 102, XI, “a”, e 190, do Regimento Interno.

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,  data  do  Dia  Mundial  do  Combate  ao  Câncer,  com  o

objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce

desse tipo de enfermidade.

Considerando que o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças e que, embora

o diagnóstico e o tratamento tenham características específicas para cada caso, os

cuidados com a prevenção e as orientações gerais para os pacientes e familiares são

comuns, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, com a

finalidade  de  instituir  o  Dia  de  Prevenção e  Combate  ao  Câncer,  a  ser  realizado

anualmente no dia 27 de novembro, para coincidir com o Dia Nacional de Combate
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ao Câncer, possibilitando a soma de esforços estadual e federal para conscientizar a

população sobre o tema. Ademais, retira do texto impropriedades como a inserção da

data  no  calendário  oficial  do  Estado,  a  referência  à  dotação  orçamentária  e  a

autorização para o Poder Executivo celebrar convênios ou parcerias.

Com  relação  à  análise  do  mérito,  é  importante  reafirmar  que  o  câncer  é  uma

doença  com  localizações  e  aspectos  clínico-patológicos  múltiplos  e  não  possui

sintomas nem sinais,  podendo ser detectado em vários estágios de sua evolução.

Portanto, é adequado o desenvolvimento de ações conjuntas para a prevenção e a

detecção da enfermidade de forma geral.

Com relação à prevenção, é preciso lembrar que as primeiras manifestações de

uma doença podem surgir após muitos anos de exposição única, como a radiações

ionizantes,  ou  contínua,  como ao sol  e  ao  tabagismo.  Ainda,  os  fatores  de  risco

podem ser encontrados no ambiente físico, ser herdados ou resultar de hábitos ou

costumes próprios de determinado ambiente sociocultural.

Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer¹ – Inca –, 80% dos casos de

câncer estão relacionados com o meio ambiente, no qual encontramos um grande

número de  fatores  de  risco.  As  mudanças  nele  provocadas  pelo  próprio  homem,

assim como os hábitos e o estilo de vida adotados pelas pessoas, podem determinar

diferentes  tipos  de  cânceres.  Com  relação  aos  fatores  hereditários,  familiares  e

étnicos,  são raros  os  casos  de  cânceres  que  se  devem  exclusivamente  a  essas

variáveis, apesar de o fator genético exercer um importante papel na origem dessa

enfermidade.

Sendo  possível  a  prevenção  do  câncer,  é  necessária  a  conscientização  da

população sobre os cuidados fundamentais para evitar seu aparecimento ou, quando

isso ocorrer, a importância de ser descoberto em sua fase inicial.

Atitudes como parar de fumar, ter uma dieta baseada em frutas, legumes, verduras,

cereais e gordura vegetal, praticar exercícios e evitar exposição prolongada ao sol

são fundamentais para a preservação da boa saúde. Além disso, consultas regulares

a médicos e dentistas, com a realização dos exames preventivos, facilitam a detecção

de tumores em sua fase inicial, possibilitando sua eliminação.

Essas informações básicas devem ser passadas à população nos eventos previstos
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para o Dia de Prevenção e Combate ao Câncer, o que poderá contribuir para sua

conscientização e a consequente diminuição do número de casos ou para melhorar

os resultados alcançados nos tratamentos.

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 665/2011, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Neider Moreira, relator - Doutor Wilson Batista - Hely

Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão.

¹ Informações encontradas no site www.inca.gov.br.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 742/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir o dia 24 de julho como o Dia Estadual da Agricultura Familiar.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, por ela apresentada. Agora, vem o projeto a este órgão colegiado para

receber parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102, IX, combinado

com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação 

O  Projeto  de  Lei  nº  742/2011  tem  como finalidade  instituir  o  Dia  Estadual  da

Agricultura Familiar, a ser comemorado anualmente em 24 de julho, com o propósito

de divulgar e promover a agricultura familiar, sua importância econômica e social e a

necessidade  de  seu  fortalecimento,  conscientizando  formuladores  e  gestores  de

políticas públicas e toda a sociedade mineira.

Prevê ainda que, nessa ocasião, o poder público, em parceria com entidades de

agricultores e empreendedores familiares rurais, promoverá eventos comemorativos,
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feiras, campanhas de esclarecimento e outras atividades para divulgação do tema.

A agricultura familiar é um setor bastante antigo, que, com o passar do tempo, foi-se

modificando. Anteriormente era conhecida como pequena produção,  agricultura de

baixa renda ou de subsistência e podia ser relacionada com condições precárias,

acesso limitado ao sistema de crédito e técnicas tradicionais que dificultavam sua

integração aos mercados mais dinâmicos e competitivos.

Entretanto, hoje não há identificação automática entre agricultura familiar e pobreza,

pois esse tipo de agricultura não pode mais ser tomado como sinônimo de pequena

produção.  Foi  em  torno  desse  modelo  que,  nos  países  capitalistas  centrais,  o

desenvolvimento agrícola se organizou.

Atualmente, tal modelo tem papel relevante no setor agrícola, pois exerce grande

importância como fonte geradora de alimentos,  emprego e renda,  contribuindo de

forma marcante para o desenvolvimento da agricultura e para a fixação do homem no

campo.

Os empreendimentos familiares  têm como características  a administração direta

pela  própria  família;  a  ênfase  na  diversificação  produtiva,  na  durabilidade  dos

recursos  e  na  qualidade de vida;  a  utilização do trabalho  assalariado em caráter

complementar;  e a imprevisibilidade do processo produtivo, que requer tomada de

decisões imediatas.

De acordo com informações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária¹ -

Embrapa  -,  a  agricultura  familiar  no  Brasil  é  constituída  por  pequenos  e  médios

produtores, que representam a imensa maioria dos produtores rurais, pois são cerca

de 4,5 milhões de estabelecimentos - dos quais 50% estão no Nordeste -, que detêm

20%  das  terras  e  respondem  por  30%  da  produção  global.  No  caso  de  alguns

produtos  básicos  da  dieta  do  brasileiro,  como  feijão,  arroz,  milho,  hortaliças,

mandioca e pequenos animais, chegam a ser responsáveis por 60% da produção.

Esses produtores e seus familiares têm papel crucial na economia das pequenas

cidades, onde são responsáveis por inúmeros empregos nos setores comercial e de

serviços. A melhoria de renda desse segmento por meio de sua maior inserção no

mercado  tem  impacto  importante  no  interior  do  País  e  por  consequência  nas

metrópoles.
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A  agropecuária  familiar  destaca-se,  ainda,  por  suas  funções  de  caráter  social:

absorção  de  emprego  e  produção  de  alimentos,  especialmente  voltada  para  o

autoconsumo; redução do êxodo rural e geração de recursos para as famílias com

menor renda.

Ademais,  dá  grande  ênfase  aos  aspectos  ambientais  do  processo  de

desenvolvimento voltado para a sustentabilidade e para a busca de equilíbrio entre as

dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento. O setor  favorece o

emprego  de  práticas  produtivas  ecologicamente  mais  equilibradas,  como  a

diversificação  de  cultivos,  o  menor  uso  de  insumos  industriais,  a  distribuição

populacional mais equilibrada no território e a preservação do patrimônio genético,

sendo,  portanto,  portador  de  soluções  vinculadas  à  melhoria  do  emprego  e  da

qualidade de vida.

Diante  do  consenso  sobre  a  necessidade  de  se  construir  uma  agricultura

sustentável, que considere os aspectos sociais e ambientais, além dos econômicos, é

importante conscientizar a sociedade sobre a importância dos agricultores familiares,

como pretende o projeto de lei em análise.

Por  fim,  cabe  esclarecer  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar a redação do parágrafo único do

art. 1º do projeto à técnica legislativa.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 742/2011, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Antônio Carlos  Arantes,  Presidente -  Romel Anízio,  relator  -  Fabiano Tolentino -

Rômulo Viegas - Doutor Viana.

¹ PORTUGAL, Alberto Duque. “O Desafio da Agricultura Familiar”. Disponível em:

<www.embrapa.br/imprensa/artigos>.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 822/2011

Comissão de Saúde

Relatório
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De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Antialcoólica  Lar  Feliz,  com  sede  no

Município de Santana do Jacaré.

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

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 822/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Antialcoólica Lar Feliz, com sede no Município de Santana do Jacaré, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a recuperação de pessoas

alcoolistas.

Na  consecução  de  seus  propósitos,  a  instituição  apoia  os  que  sofrem  da

dependência do álcool, realiza reuniões de tratamento e promove a conscientização

da sociedade sobre a gravidade do problema.

Vale  ressaltar  que  a  bebida  alcoólica  traz  inúmeros  transtornos  a  seus

dependentes: altera sua saúde, influencia negativamente seus relacionamentos, torna

a  pessoa  nervosa,  preocupada,  impulsiva  ou  apática.  Essas  situações  trazem

sofrimento não só a quem a consome o álcool,  mas também a seus familiares  e

amigos. Por isso, é importante a sensibilização de todos e a união de forças para

assegurar  melhores  condições  de  recuperação  aos  que  sofrem  de  dependência

alcoólica.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação Antialcoólica Lar

Feliz, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 822/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Adelmo Carneiro Leão, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 953/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do  Deputado  Carlos  Pimenta,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Peões Boiadeiros de Mirabela,

com sede no Município de Mirabela.

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 953/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Peões Boiadeiros de Mirabela, com sede no Município de Mirabela, entidade sem

fins lucrativos, que tem como objetivo promover o desenvolvimento e a integração

dos peões boiadeiros da região.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  e  estimula  a  prática  de  esportes

alusivos aos peões de boiadeiros, como vaquejadas, rodeios, corridas de argolinha e

cavalgadas. Além disso, busca resgatar a cultura dos peões, promove festas e outros

eventos de interesse de seus associados e encoraja a participação dos jovens e das

crianças  nas  atividades  culturais  e  de  lazer  relacionadas  aos  boiadeiros,  visando

manter vivas suas tradições.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Associação  dos  Peões

Boiadeiros de Mirabela, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de

utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 953/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Gustavo Perrella, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 80/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 80/2011 “dispõe sobre a

obrigatoriedade de inclusão de quadra poliesportiva nos projetos de construção de

novos loteamentos públicos”. 

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte e Lazer.

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

A proposição em análise torna obrigatória a inclusão de quadras poliesportivas nos

projetos de construção de novos loteamentos públicos no Estado, com o objetivo de

estimular a prática de atividades esportivas, cabendo à Secretaria de Habitação o

controle e a fiscalização das novas exigências. 

A justificativa que acompanha o projeto anuncia que a medida é importante para a

integração  dos  praticantes,  a  promoção  da  saúde  e  da  educação  permanente,  a

ocupação do tempo livre e a inclusão social, entre outros benefícios. 

Embora apresente conteúdo meritório, a proposição encontra óbices de natureza

jurídica. 

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 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. 

A política de desenvolvimento urbano é matéria disciplinada no art. 183 e 184 da

Constituição da República, que estabelece que deverá tal política ser executada pelo

Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, com a finalidade

de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-
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estar de seus habitantes. 

Aos Municípios foram reservadas amplas atribuições quanto à matéria em estudo,

nos termos do art. 30, VIII, da Magna Carta:

“Art. 30 – Compete aos Municípios:

(...)

VIII  –  promover,  no  que  couber,  adequado  ordenamento  territorial,  mediante

planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação de solo urbano.”

No  âmbito  infraconstitucional,  a  Lei  Federal  nº  10.257,  de  2001,  intitulada  de

“Estatuto  da  Cidade”,  atribui  à  política  urbana  a  finalidade  de  “ordenar  o  pleno

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”, por meio,

entre  outras  medidas,  da  “oferta  de  equipamentos  urbanos  e  comunitários,

transportes  e  serviços  públicos  adequados  aos  interesses  e  necessidades  da

população  e  às  características  locais”.  As  normas  gerais  contidas  na  legislação

nacional representam as normas balizadoras e indutoras da ação do Município. 

Portanto,  a  matéria  em  estudo  insere-se  no  âmbito  de  competência  local,

obedecidas as normas gerais previstas no Estatuto da Cidade. Neste sentido, cabe

ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso extraordinário contra

lei municipal dispondo sobre loteamento, uso de lote, ocupação máxima e altura das

edificações, uso e ocupação do solo urbano e zoneamento, considerou que os temas

citados estão contemplados no art. 30, VII, da Constituição da República, que trata de

competência dos Municípios (Recurso Extraordinário nº 218.110, Rel.  Min. Néri  da

Silveira, julgamento em 2/4/2002). 

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 80/2011. 

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Carlin Moura - Rosângela Reis -  Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 95/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  projeto  de  lei  em

epígrafe,  resultante do desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  529/2007,  institui  a

exigência  de  apresentação  de  certidão  negativa  de  débito  socioambiental  nos

processos que menciona e dá outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos

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

Cumpre-nos  agora  examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O  projeto  em  análise  pretende  estabelecer  normas  relativas  aos  processos

administrativos  de  renovação  da  Licença  de  Operação  –  LO  –,  exigida  de

empreendimentos ou atividades potencialmente poluidores ou degradadores do meio

ambiente. Nesse sentido, obriga os empreendedores a apresentar atestados de “nada

consta”,  a  serem  emitidos  pelo  Conselho  de  Política  Ambiental  –  Copam –,  pelo

Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas – e pela Procuradoria de Justiça de

Minas Gerais, relacionados à inexistência de passivos de natureza ambiental, como

documentos indispensáveis para a renovação da LO.

É oportuno ressaltar que a proposição tramitou nesta Casa em duas legislaturas

anteriores  (Projetos  de  Leis  nºs  1.751/2005  e  529/2007),  tendo  esta  Comissão

analisado de forma detalhada a matéria no que tange ao juízo de admissibilidad”e.

Nas  duas  ocasiões,  tal  medida  recebeu  parecer  favorável  desta  Comissão,  que

apresentou substitutivo.

Tendo  em  vista  a  inexistência  de  mudanças  constitucionais  supervenientes  que

propiciassem  uma  nova  interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o

posicionamento,  reproduzindo  a  argumentação  jurídica  apresentada  no  parecer

referente ao Projeto de Lei n° 529/2007:

“O  poder  de  polícia  administrativa,  em  matéria  de  meio  ambiente,  é  exercido

fundamentalmente  pela  expedição  de  três  licenças  ambientais:  a  prévia,  a  de

instalação  e  a  de  operação.  A licença  prévia  é  concedida  na  fase  preliminar  do
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planejamento do empreendimento ou atividade. Objetiva aprovar a sua localização e

concepção, atestar a viabilidade ambiental e estabelecer os requisitos básicos e as

condições a serem atendidas nas fases seguintes de sua implementação. A licença

de instalação autoriza a implementação do empreendimento ou atividade de acordo

com  as  especificações  constantes  nos  planos,  programas  e  projetos  aprovados,

incluídas as medidas de controle ambiental e as demais condicionantes. A licença de

operação autoriza  o início da atividade ou empreendimento após a verificação do

efetivo cumprimento das exigências constantes nas licenças prévias e de instalação,

bem como as demais medidas de controle ambiental e condicionantes determinados

para a operação. Portanto, é vedado ao poder público conceder licença de operação

quando o empreendimento ou atividade não atende as determinações estabelecidas

nas licenças prévia e de instalação.

A renovação da licença de operação é regulamentada em dois diplomas básicos.

A Resolução nº 237, de 1997, do Conama, estabelece que o prazo de validade da

LO  é  de,  no  mínimo,  quatro  anos  e,  no  máximo,  dez.  Quanto  à  renovação,  o

interessado deverá requerê-la com antecedência mínima de 120 dias da expiração do

prazo de validade, o qual é automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva

do órgão ambiental competente.

A Deliberação Normativa nº 17, de 1996, do Copam, determina que a licença de

operação pode ser revalidada pelo período de quatro a oito anos, de acordo com o

enquadramento  da  atividade,  após  análise  de  requerimento  do  interessado

acompanhado de diversos documentos, entre os quais a certidão negativa de débito

financeiro de natureza ambiental. Portanto, a legislação ambiental proíbe a renovação

da licença de operação para empreendimentos e atividades com débito financeiro de

natureza ambiental. Além do mais, devemos ressaltar que, caso eles tenham sofrido

penalidade com trânsito em julgado e nos limites da pontuação estabelecida, o prazo

da LO poderá ser reduzido em até dois anos, conforme determina o § 1º do art. 1º da

citada deliberação normativa.

Como se observa, a exigência de atestado de “nada consta” emitido pelo Ceas não

tem cabimento. Pressupõe concessão,  pelo Copam, de licenciamento ambiental  a

empreendimento  relacionado  a  barramento  de  águas  para  a  geração  de  energia
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elétrica e outros fins, em desacordo com o disposto na Resolução nº 237, de 1997, do

Conama. 

Como vimos, a licença de operação só pode ser expedida após a verificação de que

o empreendedor cumpriu todas as exigências estabelecidas nas licenças prévia e de

instalação. Quanto ao atestado de “nada consta” a cargo da Procuradoria de Justiça

de Minas Gerais, observamos que a competência do Ministério Público em matéria

ambiental não se confunde com a do Poder Executivo. Na condição de curador do

meio  ambiente,  os  meios  de  que  dispõe  o  fiscal  da  lei  para  o  exercício  dessa

atribuição quase sempre são judiciais, como a ação civil pública. 

Assim, se o empreendedor descumprir a sentença judicial condenatória ou o Termo

de  Ajustamento  de  Conduta  –  TAC –,  o  Ministério  Público  deve  ajuizar  ação  de

execução  no  Judiciário,  para  compelir  o  empreendedor  ao  cumprimento  das

obrigações ambientais constantes nos TACs ou no processo de cognição. Portanto, o

atestado de “nada consta”, nesse caso, também não tem sentido.

Como vimos, as condições para a renovação da licença de operação em Minas

Gerais encontram-se disciplinadas em atos normativos infralegais,  produzidos com

base na legislação ordinária, em especial o art. 5º, IX, da Lei nº 7.772, de 1980. O

legislador, na ocasião, entendeu ser conveniente e oportuno que tal assunto fosse

regulado em ato de natureza infralegal; pode ele, da mesma forma, entender que a

matéria, por sua importância e relevância, deve ser tratada em lei ordinária.

Assim,  para  aperfeiçoar  o  projeto,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o

Substitutivo nº 1, que disciplina o processo de revalidação das licenças ambientais,

seguindo as determinações federais e incorporando normas produzidas pelo Copam.

Essa medida tem por objetivo permitir que a proposição de iniciativa parlamentar seja

debatida com mais profundidade nesta Casa, especialmente na Comissão de Meio

Ambiente e Recursos Naturais”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 95/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece o prazo de validade e a forma de revalidação das licenças ambientais e
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dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O prazo de validade das licenças ambientais outorgadas pelo poder público

estadual é de:

I - para a Licença Prévia - LP -, até cinco anos, devendo corresponder ao prazo

previsto no cronograma aprovado para elaboração dos planos, programas e projetos

relativos ao empreendimento ou atividade;

II – para a Licença de Instalação - LI -, até seis anos, devendo corresponder ao

prazo previsto no cronograma constante no plano de controle ambiental aprovado

para implantação da atividade ou empreendimento, incluindo o respectivo sistema de

controle e qualquer outra medida mitigadora do impacto ambiental prevista para essa

fase;

III – para a Licença de Operação - LO -, no máximo dez e no mínimo quatro anos,

conforme dispuser o órgão ambiental competente.

Parágrafo  único  -  O  órgão  ambiental  competente  poderá  estabelecer  prazo  de

validade específico para a LO de empreendimento ou atividade que, por sua natureza

e  peculiaridade,  estejam  sujeitos  a  encerramento  ou  modificação  em  prazos

inferiores.

Art. 2º - As licenças ambientais poderão ter os prazos revalidados, por um período

máximo  igual  ao  concedido  anteriormente,  mediante  apresentação  de  justificativa

técnica,  elaborada  conforme  o  roteiro  fornecido  pelo  órgão  de  meio  ambiente

competente.

§ 1º - A justificativa técnica para a solicitação de revalidação de prazo de licença

ambiental deverá ser apresentada com antecedência mínima de cento e vinte dias da

data do vencimento de seu prazo de validade.

§ 2º - O prazo de revalidação da LO de empreendimento ou atividade que tenha

recebido penalidade prevista na legislação ambiental transitada em julgado até a data

do  requerimento  de  revalidação  será  reduzido  em  até  dois  anos,  na  forma

regulamentar, observado o limite mínimo de quatro anos.

Art. 3º - A solicitação de revalidação do prazo de LP, LI e LO será instruída com os

seguintes documentos:
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I  -  cópia  da  publicação  da  comunicação  do  protocolo  do  requerimento  de

revalidação;

II - cópia da publicação da comunicação da obtenção da licença vigente;

III - comprovante do recolhimento do custo de análise;

IV - certidão negativa de débito financeiro de natureza ambiental;

V  -  relatório  de  acompanhamento  da  implantação  da  atividade  ou  do

empreendimento e do respectivo plano de controle ambiental, conforme dispuser o

órgão competente, no caso da LI;

VI  -  relatório  de  avaliação de  desempenho  ambiental  dos  sistemas  de controle

ambiental e demais medidas mitigadoras, elaborado conforme o roteiro estabelecido

pelo órgão competente por tipo de atividade, no caso da LO.

Art.  4º  -  A  documentação  a  ser  apresentada  para  a  solicitação  de  licenças

ambientais será estabelecida na regulamentação desta lei.

§ 1º - No caso de atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, a

comprovação da averbação da reserva legal somente será exigida nos casos em que:

I – empreendedor seja o proprietário ou possuidor da área;

II – aja relação jurídica contratual onerosa entre o empreendedor e o proprietário ou

possuidor, em decorrência do empreendimento minerário.

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

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Delvito  Alves  -  Carlin

Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 397/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  n° 397/2011,

resultante do  desarquivamento  do Projeto de Lei  n° 232/2007,  torna obrigatório  o

oferecimento, pelo Estado, de vacinas de catapora para as crianças de até 14 anos.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.
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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  objetiva  tornar  obrigatório  o  oferecimento  de  vacinas

contra a catapora, também chamada de varicela, para as crianças de até 14 anos. O

art. 2° prevê que a vacinação deverá observar a cer tidão de nascimento do menor e a

realização direta pelo Estado ou Município interessado, e o art. 3° prevê a fonte dos

recursos a serem utilizados.

Em  breve  resumo,  na  justificação do projeto,  o  autor  afirma a  necessidade da

medida proposta por se tratar de meio eficaz de disponibilização da vacina de forma

gratuita a inúmeras crianças no Estado.

Cabe dizer, inicialmente, que a matéria foi objeto de análise na legislatura anterior,

caso em que obteve parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Não

obstante, ao refletir  novamente sobre a matéria,  vislumbramos outros aspectos de

natureza jurídica que inviabilizam a sua aprovação.

Analisando a proposição, verificamos que não há óbice no que tange à iniciativa

para  deflagrar  o  processo  legislativo,  uma  vez  que  o  tema  não  se  encontra

relacionado  entre  aqueles  previstos  no  art.  66  da  Constituição  do  Estado,  que

estabelece as hipóteses de iniciativa privativa do Governador.

Contudo,  apesar  de  o  art.  24,  inciso XII,  da Constituição Federal  estabelecer  a

competência concorrente dos Estados para legislar  sobre defesa da saúde, o que

vem confirmado no art. 10, inciso XV, alínea “m”, da Carta Estadual, após análise da

legislação federal e estadual, verificamos que a medida que o projeto em comento

pretende implementar já encontra respaldo no ordenamento jurídico em vigor. Além

disso,  tem  natureza  eminentemente  administrativa  e  é  da  competência  do  Poder

Executivo,  o  qual  foi  estruturado  com  os  instrumentos  apropriados  para  criar

programas  e  ações  governamentais  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da

população,  de  acordo  com  as  demandas  sociais  concretas  e  tendo  em  vista  o

interesse da coletividade.

Feitas essas considerações iniciais, passemos à análise da legislação pertinente ao
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tema discutido na proposição.

A Lei  Federal  nº  8.069,  de  13/7/90,  conhecida  como Estatuto  da  Criança e  do

Adolescente  –  ECA –,  no  parágrafo  único  do  art.  14,  prevê que  “é  obrigatória  a

vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias”. Isso

porque a autoridade sanitária é quem possui tanto o conhecimento técnico como o da

necessidade  da  medida,  que  deve  levar  em  conta  as  peculiaridades  do  caso

concreto.

Tal entendimento vem ratificado pela Lei  Federal nº  8.080, de 19/9/1990, norma

geral  da União que dispõe sobre as  condições para a promoção,  a proteção e a

recuperação  da  saúde  e  sobre  a  organização  e  o  funcionamento  dos  serviços

correspondentes, que estabeleceu divisão de competências. Segundo a Lei Federal

n° 8.080, de 1990, à União compete definir e coorde nar os sistemas de vigilância

epidemiológica, ao Estado compete coordenar e, em caráter complementar, executar

ações  e  serviços  de  vigilância  epidemiológica,  enquanto  ao  Município  compete  a

execução dos serviços de vigilância epidemiológica.

O art. 7°, VII, da Lei Federal n° 8.080, de 1990, p revê como princípio regente das

ações e serviços do Sistema Único de Saúde – SUS – que a epidemiologia deveria

ser  usada  para  o  estabelecimento  de  prioridades,  a  alocação  de  recursos  e  a

orientação programática.

Segundo informações do “site” do Ministério da Saúde, o Calendário de Vacinação

da Criança, do Adolescente, do Adulto e do Idoso do SUS, instituído por meio da

Portaria  nº  1.602,  de 2006,  corresponde ao conjunto de vacinas consideradas de

interesse prioritário à saúde pública do país. Nele não está incluída a vacina contra a

catapora.

Isso  se  justifica  porque  a  inclusão  de  uma  determinada  vacina  no  referido

Calendário requer um estudo prévio de custo-benefício, no qual são levados em conta

o valor das vacinas, a incidência das enfermidades e o número de mortes causadas,

assim  como  as  internações  hospitalares  e  consultas  ambulatoriais.  O  Programa

Nacional de Imunização – PNI – avalia uma série de indicadores epidemiológicos e

econômicos para decidir sobre a imunização contra uma doença.

Em Minas Gerais, a varicela consta da lista de doenças de notificação compulsória,
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conforme o disposto na Resolução nº 580, de 24/1/2001, da Secretaria de Estado de

Saúde.  Na  rede  pública,  a  vacina  contra  a  doença  está  disponível  apenas  nos

Centros  de  Referência  de  Imunobiológicos  Especiais  –  Crie  –,  sendo  ministrada

exclusivamente  por  indicação  médica  em  casos  específicos,  como  os  de

imunodeficientes e de candidatos a transplante de órgãos.

O Código de Saúde do Estado, instituído por meio da Lei nº 13.317, de 24/9/99,

observou a distribuição de competência estabelecida pela Lei Federal n° 8.080, de

1990.  Em  seu  art.  26,  II,  dispôs  que  as  ações  dos  serviços  de  vigilância

epidemiológica  são  de  competência  da  autoridade  sanitária,  que,  com  base  nas

programações estaduais e municipais, deverá estabelecer plano de necessidades e

cronograma de distribuição de suprimentos de vacinas, mantendo-os em quantidade

e  condições  de  estocagem  ideais.  O  inciso  VII  do  mesmo  artigo  previu  que  os

serviços de vigilância epidemiológica e ambiental  devem adotar  procedimentos de

rotina  e  estratégias  de  campanhas  para  vacinação  da população contra  doenças

imunopreveníveis, em articulação com outros órgãos.

Desse modo, tendo em vista a legislação federal e estadual sobre o assunto, bem

como  a  repartição  de  competências  estabelecida  no  ordenamento  jurídico,  não

poderia  o  legislador  minudenciar  a  ação  administrativa,  prescrevendo  a

implementação de programa ou ação governamental, sob pena de invadir esfera de

competência  que  não  lhe  foi  atribuída,  violando  o  princípio  da  separação  dos

Poderes.

Por último, a proposição em tela acaba por acarretar aumento indevido de despesa

para o Poder Executivo sem o atendimento das exigências legais previstas na Lei

Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso

porque a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete

aumento  de  despesa será  acompanhada  da  estimativa  do  impacto  orçamentário-

financeiro  no  exercício  em  que  deve  entrar  em  vigor  e  nos  dois  exercícios

subsequentes e  de  declaração do ordenador  da  despesa de que o  aumento tem

adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  e

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Desse modo, entendemos que o projeto em exame não deve prosperar nesta Casa,
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apesar das nobres intenções que motivaram a sua apresentação.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 397/2011.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Carlin

Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 469/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  n° 469/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 199/2007, dispõe sobre o registro

de veículos sinistrados e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Administração Pública.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 571/2011, de autoria  do Deputado Sargento Rodrigues,

o qual dispõe sobre a anotação da expressão “Veículo Recuperado” no campo de

observações  do  certificado  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo  Automotor  –

CRLV –, em caso de veículo sinistrado com perda total no âmbito do Estado de Minas

Gerais.

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 obrigar a Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais  a  descrever,  no  boletim  de ocorrência  que for  lavrado em  decorrência  de

acidente  de  trânsito,  as  partes  visíveis  que  forem  danificadas  nos  veículos

automotores envolvidos em acidente.

É  oportuno  ressaltar  que  proposição  similar  tramitou  nesta  Casa  em  duas
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legislaturas  anteriores  (Projetos  de  Lei  n°s  536/2003  e  199/2007),  tendo  esta

Comissão  analisado  de  forma  detalhada  a  matéria  no  que  tange  ao  juízo  de

admissibilidade.  Nas  duas  ocasiões,  a  Comissão  concluiu  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade  e  ilegalidade  da  proposição.  Contudo,  ao  refletir  novamente

sobre a matéria, vislumbramos outros aspectos de natureza jurídica que viabilizam a

sua aprovação.

A Constituição Federal, em seu art. 22, inciso I, prevê a competência privativa da

União  para  legislar  privativamente  sobre  trânsito  e  transporte.  No  uso  de  tal

atribuição, editou a Lei Federal n° 9.503, de 23/9/ 97, denominada Código de Trânsito

Brasileiro –  CTB –,  que,  em seu art.  1°,  §  2°,  disp õe:  “o  trânsito,  em condições

seguras,  é  um direito  de  todos  e  dever  dos órgãos e entidades componentes do

Sistema  Nacional  de  Trânsito,  a  estes  cabendo,  no  âmbito  das  respectivas

competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito”.

O  Conselho  Nacional  de  Trânsito  –  Contran  –  editou  a  Resolução  n° 362,  de

15/10/2010,  que estabelece a classificação de danos em veículos  decorrentes de

acidentes e os procedimentos para a regularização ou baixa dos veículos envolvidos

e dá outras providências. O seu art. 1° determina q ue o veículo envolvido em acidente

de trânsito deve ser classificado de acordo com as normas nela previstas. O art. 2º

estabelece categorias para os danos sofridos (de pequena, média e grande monta).

Já o art. 3° prevê que, “em caso de danos de ‘média  monta’ ou ‘grande monta’, o

órgão ou entidade fiscalizadora de trânsito responsável pelo Boletim de Ocorrência de

Acidente  de  Trânsito  deve,  em até dez dias  úteis  após o acidente,  expedir  ofício

acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano ao órgão ou

entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal responsável pelo

registro do veículo”.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12 ,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  manifestar-se  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  571/2011,  anexado  à

proposição. Sendo assim, informamos que a medida nele proposta já está contida no

parágrafo único do art. 2° da proposição em análise .

Vale  ressaltar  que  o  trânsito  seguro,  além de direito  dos  cidadãos,  é  dever  do

Estado, o qual deve primar pela adoção de medidas voltadas à sua maior proteção.



1013
____________________________________________________________________________

Desse  modo,  como  a  presente  proposição  trata  de  normas  que  ajudam  no

cumprimento das normas federais de trânsito, não há óbice à sua tramitação nesta

Casa Legislativa.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 469/2011.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Carlin

Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 583/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.875/2007, dispõe sobre a obrigatoriedade de

instituições  financeiras,  administradoras de  cartões de  crédito,  administradoras  de

cartões de afinidade e empresas correlatas fornecerem correspondências impressas

no sistema braile quando da sua solicitação.

Em atendimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 668/2011, de autoria do Deputado Fred Costa, que

dispõe  sobre  a  adequação  das  instituições  financeiras  e  das  administradoras  de

cartões de crédito e de cartões de afinidade ao atendimento de deficientes visuais.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/3/2011,  foi  a  proposição  analisada

preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Cabe agora a  esta Comissão emitir  parecer  quanto  ao mérito  da  proposta,  nos

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

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  obrigar  as  instituições  financeiras,  as

administradoras  de  cartões  de  crédito  e  de  cartões  de  afinidade  e  as  empresas

correlatas a adotar medidas que facilitem o acesso do consumidor com deficiência
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visual aos serviços por elas oferecidos.

A medida proposta está sintonizada com o princípio de integração de pessoas com

deficiência ao ambiente social, que tem transformado pouco a pouco uma sociedade

em que as diferenças eram motivo de segregação. Essa mudança de atitude pode ser

observada também em âmbito mundial, como, por exemplo, a conscientização gerada

pelo  Ano  Internacional  das  Pessoas  Deficientes,  instituído  pela  ONU  em  1981.

Gradualmente a pessoa com deficiência física passou a ser considerada mais pelas

suas capacidades do que pela sua deficiência.

A legislação brasileira tem refletido a nova postura em relação às pessoas com

deficiência.  A  Lei  Federal  nº  10.098,  de  19/12/2000,  vem  contribuindo  para  a

promoção de acessibilidade, mediante a determinação da supressão de barreiras e

de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e

reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.

Outra norma de extrema relevância para a garantia dos direitos das pessoas com

deficiência é a Lei nº 8.213, de 24/7/91, que estabelece reserva de vagas de emprego

para  elas.  Tornou-se  possível  a  esses  cidadãos  desempenhar  suas  funções  de

maneira adequada, demonstrando que deficiência não é sinônimo de limitação para o

trabalho.  Além  disso,  ser  reconhecido  como  profissional,  com  independência

financeira, é condição fundamental para que a pessoa tenha participação efetiva na

comunidade.

Além das leis, outras diretrizes, como a implementação de políticas públicas, são

importantes para promover a inclusão social.  Convém destacar um dos relevantes

serviços prestados pela Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente –

Caade –, que é o órgão responsável por incentivar, apoiar, monitorar e avaliar ações

das diferentes políticas públicas estaduais, visando ao atendimento das necessidades

de pessoas com deficiência. No âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social – Sedese –, a Caade faz o cadastramento de pessoas com deficiência para

colocação no mercado de trabalho, de acordo com as oportunidades de emprego e

estágio oferecidas pelas empresas.

Apesar dos progressos, há muito ainda por fazer no campo da inclusão social das

pessoas  com  deficiência.  No  caso  de  pessoas  com  deficiência  visual,  além  das
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dificuldades  causadas  pelos  obstáculos  arquitetônicos  ainda  existentes,  há  o

constrangimento de violação de privacidade, uma vez que dependem de terceiros

para a leitura dos extratos e da correspondência enviada por instituições financeiras,

muitas vezes de natureza confidencial. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XII,

assegura  a  inviolabilidade  do  sigilo  da  correspondência  e  das  comunicações

telegráficas,  de  dados  e  das  comunicações  telefônicas,  salvo  nos  casos  que

especifica. Dessa forma, entendemos que o Estado deve incluir em seu ordenamento

jurídico normas destinadas a garantir os direitos individuais e sociais dessas pessoas.

Esse é exatamente o objetivo do projeto de lei em análise, que nos parece, portanto,

oportuno.

Em virtude da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 2003, esta Comissão

também deve manifestar-se  sobre as  proposições anexadas.  O Projeto  de  Lei  nº

668/2011, anexado à proposição em exame, é praticamente idêntico ao Substitutivo

nº 1 apresentado na legislatura passada pela Comissão de Constituição e Justiça ao

Projeto de Lei n°1.875/2007, cujo desarquivamento d eu origem ao projeto em exame.

A única diferença entre o projeto anexado e o Substitutivo nº 1 apresentado naquela

ocasião é que no primeiro foi incorporada uma emenda apresentada pela Comissão

do Trabalho,  da  Previdência  e  da Ação Social  também na legislatura  passada.  A

alteração proposta nessa emenda era que as instituições financeiras e administrativas

deveriam emitir gratuitamente os documentos em braile. Como não houve nenhuma

alteração constitucional ou legal desde então, a Comissão de Constituição e Justiça

adotou o mesmo posicionamento do parecer da legislatura anterior e apresentou ao

projeto em exame o mesmo substitutivo que havia apresentado naquela ocasião. Da

mesma maneira, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social mantém o

posicionamento que adotou anteriormente e julga pertinente o acréscimo da condição

de que a emissão dos documentos em braile deve ser gratuita, ou seja, está de pleno

acordo com o projeto anexado.

Apresentamos, portanto, emenda ao substitutivo ora apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, acrescentando a condição de gratuidade para a emissão dos

documentos em braile mencionados no art. 1º.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 583/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se  ao  art.  1º  do  Substitutivo  nº  1  a  palavra  “gratuitamente”  após  a

expressão “ficam obrigados a emitir”.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Luiz Carlos Miranda, relator - Celinho do Sinttrocel -

Ivair Nogueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 604/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  o  projeto  de lei  em epígrafe,  fruto  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.153/2010,  “autoriza  o  Poder  Executivo  a

conceder terapia em grupo para as mulheres com câncer de mama, nas unidades de

saúde do Estado”. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011,  foi  o  projeto  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 à sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise autoriza o Poder Executivo a oferecer terapia em grupo

para mulheres com câncer da mama, nas unidades de saúde do Estado. Para tanto, o

Poder  Executivo  poderá  firmar  convênio  com  entidades  sem  fins  lucrativos,  que

tenham por finalidade a  assistência de pessoas com câncer.  O art.  2º  do  projeto

estabelece que as despesas do projeto correrão por conta de dotações orçamentárias

próprias, suplementadas se necessário. 

A  iniciativa  parte  do  diagnóstico  de  que  “recentes  pesquisas  na  área  médica

indicam  que  as  mulheres  que  participam  de  terapia  em  grupo  apresentam  uma
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melhora grande no decorrer do tratamento, o que diminui o número de óbitos, além

de diminuir o risco de reincidência da doença”. 

Vale ressaltar que o Projeto de Lei nº 4.153/2010, que deu origem ao projeto em

análise, não chegou a ser apreciado por esta Comissão. 

Em  que  pese  à  intenção  do  legislador,  o  projeto  incide  em  vícios  de

inconstitucionalidade. 

Preliminarmente, desponta o caráter eminentemente administrativo da proposição.

Não cabe ao legislador  autorizar  o Executivo a cumprir  uma tarefa que a  própria

Constituição da República lhe impõe diretamente. Tampouco poderia o legislador criar

uma ação do governo, imiscuindo-se em competência material de outro Poder. 

De  fato,  a  elaboração  e  a  execução  de  programas  são  temas  eminentemente

administrativos  que  se  enquadram  no  rol  das  competências  atribuídas  ao  Poder

Executivo pela Constituição Federal, haja vista o disposto no seu art. 23, inciso II, que

inclui o cuidado com a saúde e a assistência pública. A Constituição mineira, por sua

vez, faz igual previsão no inciso II  do seu art.  11,  que relaciona as competências

materiais do Estado. Esses dispositivos demonstram a impropriedade do instrumento

normativo  legal,  utilizado  com  crescente  frequência  pelo  Legislativo  mineiro,  que

consiste  na  apresentação  de  projetos  de  lei  instituidores  de  programas,  com  o

objetivo, tão somente, de trazer para a agenda política propostas cuja implementação

constitui atribuição típica do Poder Executivo, detentor da competência constitucional

para  realizar  tais  ações  de  governo.  É  o  que  acontece  com  o  projeto  que  ora

analisamos,  que  apresenta  um  comando  autorizando  o  Poder  Executivo  a

implementar  uma ação que já  está  incluída  entre  as  de  sua competência,  o  que

denota o caráter inócuo da lei. 

É importante ressaltar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na discussão das

políticas  públicas  a  serem implantadas  em nosso Estado;  entretanto,  o  momento

jurídico-político próprio para os parlamentares intervirem na gestão administrativa do

Estado é o da apreciação, da discussão e da modificação da Lei Orçamentária Anual,

quando emendas introdutórias ou ampliativas desses tipos de programas e projetos

podem ser  apresentadas  pelos  Deputados  Estaduais.  Esses  são  o  momento  e  o

caminho  corretos  para  que  sejam  criados  programas  e  projetos  de  iniciativa
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legislativa, sem sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico com normas de efeito

inócuo e, muitas vezes, sem a menor condição de ser implementadas, por falta de

recursos.

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 submetido pelo Poder Executivo ao Parlamento, seja porque muitos deles

são atividades típicas da administração, seja porque ficaria inviabilizado o exercício

das funções daquele Poder.

Conclusão

Pelo exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  pela  inconstitucionalidade e  pela

ilegalidade do Projeto de Lei nº 604/2011

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Carlin Moura - Rosângela Reis -  Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 730/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.095/2008,  altera  a  Lei  nº  13.174,  de

20/1/99, que proíbe o transporte de passageiros em pé em veículos de transporte

coletivo rodoviário intermunicipal.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  25/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas. 

Cabe  a  esta  Comissão,  em  exame  preliminar,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Inicialmente,  importa  ressaltar  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 análise pretende alterar a Lei nº 13.174, de 1999, que proíbe o

transporte  de  passageiros  em  pé  em  veículos  de  transporte  coletivo  rodoviário

intermunicipal. O art. 2º da referida lei trata de duas hipóteses em que é admitido o

transporte de passageiros em pé: em linha com o itinerário praticamente urbanizado,

classificada  pelo  Departamento  Estadual  de  Estradas  de  Rodagem  –  DER-MG –

como linha semiurbana, que apresente intensa variação de demanda de passageiros

ao longo do dia, e em caso de prestação de socorro. A proposição pretende alterar a

primeira  hipótese,  de  modo  a  autorizar  o  transporte  de  passageiros  em  pé  nos

trechos não superiores a 50km. Propõe, também, a revogação do § 2º do art. 3º da

referida lei,  que trata da aplicação de penalidade no caso de descumprimento da

norma legal. 

Quanto à competência para legislar sobre a matéria, verifica-se que o Estado está

autorizado constitucionalmente a fazê-lo,  com base no disposto no  art.  25 da Lei

Maior, segundo o qual os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis

que  adotarem,  observadas  os  princípios  nelas  contidos.  Nesse  sentido  decidiu  o

Supremo Tribunal Federal – STF – na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.349-

7,  do  Espírito  Santo:  “Os  Estados  membros  são  competentes  para  explorar  e

regulamentar a prestação de serviços de transporte intermunicipal”.

Aduziu o Ministro Eros Grau, relator da mencionada Adin: “A Constituição de 1988,
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no que toca à repartição de competência entre os entes federados, estabelece que

compete aos Municípios dispor sobre os assuntos de interesse local e aos Estados

membros, em relação às matérias que não lhes foram vedadas pela Constituição nem

estiverem contidas entre as competências da União ou dos Municípios.

Não há no Texto Constitucional previsão expressa em relação à competência para a

exploração de serviço de transporte intermunicipal. A Constituição cuidou apenas de

dispor  sobre  a  competência  para  explorar  os  transportes  terrestres  rodoviário

interestadual e internacional de passageiros – privativa da União, nos termos do art.

21, XII, “e” – e para explorar o transporte coletivo no âmbito local – do Município, de

acordo com o art. 30, V. Daí, a conclusão, ante o disposto no art. 25, § 1º, de que a

matéria  é  da  competência  dos  Estados  membros,  como  ressaltado  pelo  Ministro

Nelson Jobim, relator à época do indeferimento da medida cautelar. Nessa ordem de

ideias, se a prestação desse serviço compete aos Estados membros, estes detêm

competência também para regulamentar essa prestação”.

Não  há,  tampouco,  vício  na  iniciativa  parlamentar  para  deflagrar  o  processo

legislativo. 

O art. 175 da Constituição da República dispõe:

“Art. 175 – Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime

de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços

públicos”. 

A norma é clara no que toca à prestação dos serviços públicos. Há alternativa: o

serviço público pode ser prestado diretamente pela administração pública ou de forma

descentralizada, por meio de concessão ou permissão. 

A Constituição de República dispõe, no seu art. 22, inciso XXVII, que compete à

União legislar  sobre normas gerais  de contratação. Verifica-se, então, que cabe à

União a edição de normas gerais; aos Estados, as normas suplementares. 

A Lei Federal nº 8.987, de 1995, disciplina o regime de concessão e permissão de

serviços públicos. Dispõe que a concessão de serviço público é realizada por meio de

contrato,  celebrado  mediante  licitação,  na  modalidade  de  concorrência.  Já  a

permissão de serviço público é realizada por delegação, mediante a celebração de

contrato de adesão. 
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O projeto de lei em análise visa a suplementar a norma geral editada pela União.

Nos termos da Nota Técnica nº 2/2008, elaborada pela Subsecretaria de Transportes

e encaminhada a esta Assembleia Legislativa por meio do Ofício nº 200/2008/SUB-

TR,  da  Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas:  “O  projeto  vem

realmente corrigir distorções contidas na Lei nº 13.174, de 1999, como, por exemplo,

a penalidade de cassação da concessão ou permissão, em revelia ao que dispõe a

Lei Federal nº 8.987, de 1995”.

Destaca-se ainda, que o referido projeto está em perfeita sintonia com o que dispõe

o  Regulamento  do  Serviço  de  Transporte  Coletivo  Rodoviário  e  Metropolitano  de

Passageiros, editado pelo Decreto nº 44.603/2007”.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 730/2011. 

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Rosângela Reis - Carlin Moura -  Delvito

Alves.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/5/2011

Presidência do Deputado Inácio Franco

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

Correspondência: Mensagens nºs 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57/2011

(encaminhando a Indicação nº 22/2011, feita pelo Governador do Estado, do nome do

Sr. Marcos Affonso Ortiz Gomes para o cargo de Diretor-Geral da autarquia Instituto

Estadual de Florestas - IEF -, emendas ao Projeto de Lei nº 5.092/2010, a Indicação

nº  23/2011,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome  do  Sr.  Maurílio  Soares

Guimarães  para  o  cargo  de  Presidente  da  Empresa  de  Assistência  Técnica  e

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater -, a Indicação nº 24/2011, feita

pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Antônio Lima Bandeira para o cargo de

Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -  Epamig -,  a

Indicação nº 25/2011,  feita  pelo Governador  do Estado,  do nome da Sra.  Cláudia

Lúcia  Leal  Werneck  para  o  cargo  de  Diretora-Geral  da  autarquia  Instituto  de

Geociências  Aplicadas -  IGA -,  a  Indicação  nº  26/2011,  feita  pelo  Governador  do

Estado, do nome do Sr. Rúbio de Andrade para o cargo de Diretor-Geral da autarquia

Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  -  Idene  -,  a

Indicação nº  27/2011,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome do  Sr.  Antônio

Carlos Tardeli para o cargo de Diretor-Geral da autarquia Departamento Estadual de

Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -  Detel  -,  a  Indicação  nº  28/2011,  feita  pelo

Governador do Estado, do nome do Sr. Ricardo Afonso Raso para o cargo de Diretor-

Geral da autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - Ademg -,

a  Indicação nº  29/2011,  feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  nome do Sr.  Paulo

Roberto Menecucci  para o cargo de Diretor-Geral da Loteria  do Estado de Minas

Gerais - Lemg -, a Indicação nº 30/2011, feita pelo Governador do Estado, do nome

da Sra.  Júnia Guimarães Mourão Cioffi  para o cargo de Presidente da Fundação

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - Hemominas -, e a
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Indicação nº 31/2011, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Ivonei Abade

Brito  para o cargo de Diretor-Geral  da autarquia Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais - Iter -, respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.665 a 1.695/2011 -

Requerimentos nºs 687 a 696/2011 - Requerimento dos Deputados Ulysses Gomes e

Carlin Moura - Comunicações: Comunicações dos Deputados Tiago Ulisses e Mauri

Torres - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Paulo Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Arlen  Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Carlin  Moura  -  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

Valadares - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Neider  Moreira -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tadeuzinho Leite.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Correspondência

- O Deputado João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 47/2011*

Belo Horizonte, 10 de maio 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  Marcos

Affonso Ortiz Gomes para o cargo de Diretor-Geral da autarquia Instituto Estadual de

Florestas - IEF.

A referida autarquia  tem por  finalidade executar  a política  florestal  do  Estado e

promover a preservação e a conservação da fauna e da flora, o desenvolvimento

sustentável dos recursos naturais renováveis e da pesca, bem como a realização de

pesquisas em biomassa e biodiversidade.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral do IEF.

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 22/2011

Indicação do nome do Sr. Marcos Affonso Ortiz Gomes para o cargo de Diretor-

Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 48/2011*

Belo Horizonte, 10 de maio de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei nº 5.092, de 2010, que cria cargos

e altera a estrutura da carreira de Agente de Segurança Penitenciário,  modifica o

Anexo III da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, reajusta os valores da vantagem

pessoal de que trata o art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de 1991, e dá outras



1026
____________________________________________________________________________

providências.

As emendas encaminhadas têm como objetivo promover ajustes à legislação de

pessoal  em vigor,  tendo em vista  as  alterações  na organização da Administração

Pública do Poder Executivo, as disposições constitucionais e o seu aprimoramento.

Para  melhor  compreensão do conteúdo das emendas,  faço anexar,  em teor  de

cópia, a Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão,

titular do órgão responsável por propor e executar as políticas públicas de recursos

humanos da Administração Pública do Poder Executivo. 

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei nº 5.092, de 2010.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS REFERENTE AS EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº

5.092/2010

São os seguintes esclarecimentos sobre as emendas ao Projeto de Lei nº 5.092, de

2010, propostas por esta Secretaria para encaminhamento à Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais:

A Emenda nº 1 propõe o acréscimo de um nível à tabela de subsídio da carreira de

Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar,  com  requisito  de  escolaridade

correspondente à licenciatura curta. Embora os ingressos na referida carreira tenham

a licenciatura plena como requisito mínimo de ingresso, a existência de professores

no  quadro  da  PMMG  com  licenciatura  plena  justifica  a  instituição  de  um  nível

transitório,  apenas  para  fins  de  posicionamento  dos  servidores,  viabilizando  a

percepção  da  remuneração  pelo  novo  regime  de  subsídio,  sem,  contudo,  gerar

impacto financeiro.

A Emenda  nº  2  decorre  da  transferência  de  competências  relativas  à  temática

antidrogas  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  Juventude  -  SEEJ  -  para  a

Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS. Complementando o disposto no § 6º

do art. 134 da Lei Delegada nº 180, de 2011, propõe-se o acréscimo de um parágrafo

ao  referido  artigo  com  o  intuito  de  viabilizar  a  cessão  formal  para  a  SEDS dos

servidores oriundos da Subsecretaria de Políticas Antidrogas da Secretaria de Estado



1027
____________________________________________________________________________

de Esportes e Juventude.

A Emenda nº 3 visa atualizar  a redação do PL 5.092, em virtude de alterações

legais aprovadas no decorrer da sua tramitação, com a instituição da Secretaria de

Estado de Trabalho e Emprego - SETE, através das Leis Delegadas nº 179, de 2011

e nº 180, de 2011, que definiram uma nova estrutura da Administração Pública do

Poder Executivo Estadual. A redação original do art. 12 do PL 5.092 foi proposta com

objetivo de adequar a legislação das carreiras em função das recém-criadas Agência

de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH e

Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG. A alteração proposta insere também

nos planos de carreiras, além das Agências anteriormente mencionadas, a Secretaria

de Estado de Trabalho e Emprego.

A Emenda  nº  4  visa  adequar  a  legislação  das  carreiras  à  nova  estrutura  da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado, instituída pela Lei Delegada nº

179, de 2011. A alteração proposta insere nos planos de carreiras a recém-criada

Secretaria de Casa Civil e de Relações Institucionais bem como atualiza o nome da

Auditoria-Geral do Estado para Controladoria-Geral do Estado.

A Emenda  nº  5  altera  o  art.  11  da  Lei  nº  19.490,  de  2011,  especificando  as

situações  sujeitas  ao limite  mínimo para consignação em folha de  pagamento de

servidores públicos e pensionistas, e compatibilizando a redação do referido artigo

com o comando do art. 34, § 2º, da Constituição do Estado.

A Emenda nº 6 altera dispositivos da Lei nº 15.301, de 2004, pertinentes à extensão

de jornada do Professor de Educação Básica da Polícia Militar, conferindo ao servidor

da citada carreira tratamento isonômico em relação ao Professor de Educação Básica

de que trata a Lei nº 15.293, de 2004.

A Emenda nº 7 altera o art. 2º-A e revoga o Anexo da Lei nº 14.693, de 30 de julho

de 2003,  que institui  o Adicional  de Desempenho -  ADE. Propõe-se definir  em lei

apenas os limites mínimos e máximos do ADE, bem como possibilitar a utilização da

Avaliação  de  Desempenho  Institucional  como  critério  para  o  cálculo  da  referida

vantagem, nos termos de regulamento. As alterações propostas também aprimoram

as regras pertinentes às datas de apuração do ADE e determinação da vigência de
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seus efeitos financeiros.

A Emenda nº 8 altera o “caput” do art. 3º da Lei Delegada nº 94, de 29 de janeiro de

2003, em função da alteração promovida pelo art. 184 da Lei Delegada nº 180, de 20

de janeiro de 2011.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

Acrescente-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 5.092, de

2010:

Art.  (...)  -  A tabela de subsídio da carreira de Professor de Educação Básica da

Polícia Militar constante no item II.1 do Anexo II da Lei nº 18.975, de 29 de junho de

2010, passa a vigorar, a partir de 1º de janeiro de 2011, na forma do Anexo XX desta

lei.

Art. (...) - A Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, fica acrescida do art. 11-A, com a

seguinte redação:

“Art. 11-A - Será extinto o nível T da tabela de subsídio constante no item II.1 do

Anexo II desta lei, quando não houver mais servidores da carreira de Professor de

Educação Básica da Polícia Militar posicionados nesse nível.”

ANEXO XX

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2011)

“ANEXO II

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 18.975, de 29 de junho de

2010)

II.1 - CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA POLÍCIA MILITAR

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* - O Anexo II, contendo a Carreira de Professor de Educação Básica da Polícia

Miilitar,  carga  horária  semanal  de  trabalho  24  horas,  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo” de 14.5.2011.

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - O Anexo II, contendo a Carreira de Professor de Educação Básica da Polícia

Miilitar,  carga  horária  semanal  de  trabalho  30  horas,  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo” de 14.5.2011.
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EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 5.092, de 2010:

Art. (...) - O art. 134 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, fica acrescido

dos seguintes §§ 8º e 9º:

“Art. 134 - (...)

§ 8º -  Os servidores em exercício em 20 de janeiro de 2011,  na Subsecretaria de

Políticas Antidrogas da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, poderão ser

cedidos, nos termos de regulamento,  à Secretaria de Estado de Defesa Social  para

exercerem as atribuições dos respectivos cargos de provimento efetivo.

§ 9º - A cessão de que trata o § 8º será realizada com ônus para a Secretaria de

Estado de Defesa Social.”.

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

Art.  (...)  -  O  art.  12 do Projeto  de Lei  nº  5.092,  de 2010,  passa  a ter a  seguinte

redação:

“Art. 12 - O inciso I do art. 3º da Lei 15.468, de 13 de janeiro de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação: 

“Art. 3º - (...)

I - na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE, na Secretaria de

Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  -  SEEJ,  na  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Regional  e  Política Urbana -  SEDRU, na Secretaria  de  Estado de

Desenvolvimento Econômico - SEDE, na Secretaria de Estado de Turismo - SETUR, na

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa, na Fundação de

Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG, na Secretaria de Estado de

Trabalho e Emprego - SETE, na Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana

de  Belo  Horizonte  -  Agência  RMBH  e  na  Agência  Reguladora  de  Serviços  de

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

ARSAE-MG, cargos das carreiras de:

(...)”

Art.  (...)  -  O  art.  13 do Projeto  de Lei  nº  5.092,  de 2010,  passa  a ter a  seguinte

redação:

“Art. 13 - O item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.468, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Anexo I

(a que se referem os arts. 1º, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 47,48, 56 e 60

da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005)

(...)

I.1 - SEDESE, SEEJ, SEDRU, SEDE, SETUR, SEAPA,UTRAMIG, SETE, Agência

RMBH, ARSAE-MG

(...)”

Art. (...)  - O art. 14 do Projeto de Lei nº 5.092, de 2010, passa a ter a seguinte

redação:

“Art. 14 - O item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.468, de 2005, passa vigorar com a

seguinte redação: 

“Anexo II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005)

(...)

II.1 - SEDESE, SEEJ, SEDRU, SEDE, SETUR, SEAPA, UTRAMIG, SETE, Agência

RMBH, ARSAE-MG”

(...)”

Art. (...)  - O art. 16 do Projeto de Lei nº 5.092, de 2010, passa a ter a seguinte

redação:

“Art. 16 - O item VIII.1 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 2005, passa vigorar com a

seguinte redação: 

“ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1° da Lei nº  15.961, de 30 de dezembro de 2005)

(...)

VIII.1. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE  ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL -  SEDESE  -,  SECRETARIA DE

ESTADO DE ESPORTES E JUVENTUDE - SEEJ, DA SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO  REGIONAL  E  POLÍTICA  URBANA  -  SEDRU  -,  DA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE -, DA

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR -, DA SECRETARIA DE ESTADO

DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA -, DA FUNDAÇÃO DE
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EDUCAÇÃO  PARA  O  TRABALHO  DE  MINAS  GERAIS  -  UTRAMIG  -,  DA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO - SETE, DA AGÊNCIA DE

DESENVOLVIMENTO  DA REGIÃO  METROPOLITANA DE  BELO  HORIZONTE  -

AGÊNCIA  RMBH  –,  E  NA  AGÊNCIA  REGULADORA  DE  SERVIÇOS  DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ARSAE-MG.”

EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 5.092, de 2010:

Art. (...) - O “caput” do art. 6º da Lei nº 15.304, de 12 de agosto de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  6º  -  Os  cargos  de  Auditor  Interno  são  lotados  no  Quadro  de  Pessoal  da

Controladoria-Geral do Estado e seu exercício dar-se-á nas unidades do Sistema de

Controle Interno do Poder Executivo Estadual.”.

EMENDA Nº 5 AO PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 5.092, de 2010:

Art. (...) - O art. 11 da Lei nº 19.490, de 13 de janeiro de 2011, passa vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  11 -  Não será admitida a averbação e desconto de consignação relativa a

empréstimo financeiro, assistência financeira, financiamento habitacional e despesas

contraídas por meio de cartão de crédito, em valor inferior a R$10,00 (dez reais).”

EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 5.092, de 2010:

Art. (...) - O art. 8º-B da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, fica acrescido dos

seguintes §§ 9º  e 10 e seu “caput”  e §§ 2º  e 5º  passam vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 8°-B - A carga horária semanal de trabalho do  ocupante de cargo da carreira

de  Professor  de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar  poderá  ser  acrescida  de  até

dezoito  horas-aula  para  que  seja  ministrado  conteúdo  curricular  para  o  qual  o

professor seja habilitado ou que esteja autorizado a lecionar, remuneradas com valor

adicional  proporcional  ao  valor  do  vencimento  básico  estabelecido  na  tabela  da

carreira de Professor de Educação Básica da Polícia Militar, enquanto permanecer
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essa situação.

(...)

§  2º  -  As aulas  atribuídas por  exigência curricular  não estão  incluídas no limite

estabelecido no “caput”. 

(...)

§ 5° - O servidor ocupante de dois cargos de Profes sor de Educação Básica da

Polícia Militar fará jus à extensão de que trata o “caput”, desde que o somatório das

horas  destinadas  à  docência  dos  dois  cargos  não  exceda  a  trinta  e  seis  horas,

excluídas desse total as aulas assumidas por exigência curricular.

(...)

§ 9º - Somente em decorrência de substituição, no mesmo conteúdo curricular, a

extensão de carga horária de que trata este artigo poderá ser concedida ao Professor

de  Educação  Básica  da  Polícia  Militar  ocupante  de  cargo  com  número  de aulas

inferior a dezoito horas-aula semanais.

§ 10 - Ao servidor alcançado pelo art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 5 de

novembro de 2007, ocupante de cargo com carga horária semanal inferior a dezoito

horas-aula, poderá ser atribuída extensão de carga horária no mesmo conteúdo do

cargo, em cargo vago ou em substituição.”

EMENDA Nº 7 AO PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

Acrescente-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 5.092, de

2010:

Art. (...) - Os §§ 1º, 2º e 4º do art. 2º-A da Lei nº 14.693, de 30 de julho de 2003,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º-A - (...)

§ 1º - Os valores máximos do ADE, definidos, nos termos de regulamento, conforme

o número de resultados satisfatórios obtidos pelo servidor na ADI ou na AED, variarão

de 6% (seis por cento) a 70% (setenta por cento) do vencimento básico do servidor.

§  2º  -  Os  resultados  da  Avaliação  de  Desempenho  Institucional  poderão  ser

considerados no cálculo do ADE, conforme critérios definidos em regulamento.

(...)

§ 4º - A apuração dos resultados a que se referem os incisos I e II do “caput” e o §
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2º deste artigo, para fins de cálculo do ADE e determinação da vigência de seus

efeitos financeiros, será feita:

I - na data de conclusão do período de estágio probatório;

II - no primeiro dia do mês seguinte ao protocolo do requerimento de opção pelo

ADE, na hipótese de que trata o art. 6º desta lei;

III - anualmente, no dia 1º de outubro, para fins de atualização do valor do ADE.

(...)”

Art. (...) - Fica revogado o Anexo da Lei nº 14.693, de 30 de julho de 2003.

EMENDA Nº 8 AO PROJETO DE LEI Nº 5.092/2010

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 5.092, de 2010:

Art. (...) - O art. 3º da Lei Delegada nº 94, de 29 de janeiro de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3º - O Conselho Estadual da Juventude é composto por quatorze membros,

com idade máxima de trinta e cinco anos, sendo sete deles representantes do Poder

Executivo, indicados pelo Governador do Estado, e, os demais, representantes dos

seguintes órgãos e entidades por eles indicados:”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 5.092/2010. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 49/2011*

Belo Horizonte, 11 de maio 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  Maurílio

Soares Guimarães para o cargo de Presidente da Empresa de Assistência Técnica e

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater. 

A referida Empresa tem por finalidade planejar, coordenar e executar programas de

assistência técnica e extensão rural, visando à difusão de conhecimentos de natureza

técnica, econômica e social, para aumento da produção e produtividade agrícolas e a

melhoria das condições de vida no meio rural do Estado acordo com as políticas de

ação do Governo. 
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O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Presidente da Emater.

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 23/2011

Indicação do nome do Sr. Maurílio Soares Guimarães para o cargo de Presidente

da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais –

Emater. 

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 50/2011*

Belo Horizonte, 11 de maio 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  Antônio

Limas Bandeira para o cargo de Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária

de Minas Gerais - Epamig.

A  referida  Empresa  tem  por  finalidade  desenvolver  e  executar  pesquisas  e

experimentações relacionadas direta e indiretamente com a agropecuária no âmbito

do Estado.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Presidente da Epamig.

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 24/2011

Indicação do nome do Sr. Antônio Lima Bandeira para o cargo de Presidente da

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig.

- À Comissão Especial.
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“MENSAGEM Nº 51/2011*

Belo Horizonte, 11 de maio 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 Cláudia Lúcia

Leal Werneck para o cargo de Diretor-Geral  da autarquia Instituto de Geociências

Aplicadas – IGA.

A referida autarquia tem por finalidade coordenar e executar pesquisas e trabalhos

técnico-científicos nas áreas de geografia, cartografia e geologia, excetuados os de

mapeamento básico para fins de geologia econômica, observada a política formulada

pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

A indicada possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral do IGA.

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 25/2011

Indicação do nome da Sra. Cláudia Lúcia Leal Werneck para o cargo de Diretor-

Geral do Instituto de Geociências Aplicadas – IGA.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 52/2011*

Belo Horizonte, 11 de maio 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 Rúbio de

Andrade para o cargo de Diretor-Geral da autarquia Instituto de Desenvolvimento do

Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene.

A referida autarquia tem por finalidade promover o desenvolvimento econômico e

social das regiões Norte e Nordeste do Estado.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,
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assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral do Idene.

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 26/2011

Indicação do nome do Sr.  Rúbio  de  Andrade para  o  cargo de Diretor-Geral  do

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 53/2011*

Belo Horizonte, 11 de maio 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  Antonio

Carlos Tardeli para o cargo de Diretor-Geral da autarquia Departamento Estadual de

Telecomunicações de Minas Gerais - Detel. 

A referida autarquia tem por finalidade executar e fiscalizar a política estadual de

telecomunicações formulada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional

e Política Urbana.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral do Detel.

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 27/2011

Indicação do nome do Sr. Antonio Carlos Tardeli para o cargo de Diretor-Geral do

Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 54/2011*

Belo Horizonte, 11 de maio de 2011.



1037
____________________________________________________________________________

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  Ricardo

Afonso Raso para o cargo de Diretor-Geral da autarquia Administração de Estádios

do Estado de Minas Gerais - Ademg.

A referida autarquia tem por finalidade 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.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral da Ademg.

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 28/2011

Indicação do nome do Sr. Ricardo Afonso Raso para o cargo de Diretor-Geral da

Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais – Ademg.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 55/2011*

Belo Horizonte, 11 de maio 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  Paulo

Roberto Menecucci  para o cargo de Diretor-Geral da Loteria  do Estado de Minas

Gerais - Lemg.

A referida autarquia tem por finalidade, mediante exploração de jogos lotéricos e

similares no Estado, incluído o jogo eletrônico por meio físico e digital, gerar recursos

e destiná-los à promoção do bem-estar social, a programas nas áreas de assistência,

desportos, educação, saúde e desenvolvimento social.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,
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assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral da Lemg.

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 29/2011

Indicação do nome do Sr. Paulo Roberto Menecucci para o cargo de Diretor-Geral

da Loteria do Estado de Minas Gerais - Lemg.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 56/2011*

Belo Horizonte, 11 de maio 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  Júnia

Guimarães  Mourão  Cioffi  para  o  cargo  de  Presidente  da  Fundação  Centro  de

Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – Hemominas.

A referida Fundação tem por finalidade garantir à população a oferta de sangue,

hemoderivados, células e tecidos em consonância com as diretrizes  estabelecidas

pela política estadual de saúde, obedecidos os padrões de excelência e qualidade.

A indicada possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Presidente da Hemominas.

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 30/2011

Indicação  do  nome  da  Sra.  Júnia  Guimarães  Mourão  Cioffi  para  o  cargo  de

Presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas

Gerais – Hemominas.

- À Comissão Especial.
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“MENSAGEM Nº 57/2011*

Belo Horizonte, 11 de maio 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 Ivonei Abade

Brito  para o cargo de Diretor-Geral  da autarquia Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais - Iter.

A referida autarquia  tem por  finalidade planejar,  coordenar  e executar  a política

agrária e fundiária do Estado, por meio da regularização de áreas devolutas urbanas

e rurais e de outras ações destinadas à democratização do acesso e à fixação do

homem à terra, de acordo com as diretrizes do desenvolvimento sustentável e do

Governo do Estado.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral do Iter.

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 31/2011

Indicação do nome do Sr.  Ivonei  Abade Brito  para o cargo de Diretor-Geral  do

Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter.

- À Comissão Especial.

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 1.665/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.458/2007)

Cria o Programa de Captação da Água da Chuva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica criado o Programa de Captação de Água da Chuva coletada por

telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos, em lotes, edificados ou não,

que tenham área impermeabilizada superior a 500m² (quinhentos metros quadrados).

Art. 2º - Os objetivos do Programa são:

I  -  reduzir  a  velocidade  de  escoamento  de  águas  pluviais  para  as  bacias

hidrográficas em áreas urbanas com alto coeficiente de impermeabilização do solo e

dificuldade de drenagem;

II - controlar a ocorrência de inundações, amortecer e minimizar os problemas das

vazões de cheias e, conseqüentemente, a extensão dos prejuízos;

III  -  contribuir  para a  redução do consumo e o  uso adequado da água potável

tratada.

Art. 3º - O sistema para captação que trata esta lei será composto de:

I - reservatório de acumulação com capacidade calculada com base na seguinte

equação:

a) V = 0,15 x Aix IP x t;

b) V = volume do reservatório em metros cúbicos;

c) Ai = área impermeabilizada em metros quadrados;

d) IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h;

e) t = tempo de duração da chuva igual a uma hora.

II  -  condutores  de  toda  a  água  captada  por  telhados,  coberturas,  terraços  e

pavimentos descobertos ao reservatório mencionado no inciso I;

III  -  condutores  de  liberação da  água acumulada  no  reservatório  para  os  usos

mencionados no art. 4º desta lei.

Art. 4º - A água contida no reservatório de que trata o inciso I do art. 3º deverá:

I - ser despejada na rede pública de drenagem, após uma hora de chuva, ou

II  -  ser  utilizada  em  finalidades  não  potáveis,  nas  edificações  que  tenham

reservatório específico para essa finalidade.

Art. 5º - Os Municípios que quiserem aderir ao Programa de Captação da Água da

Chuva  deverão  editar  lei  municipal  que  contenha  pelo  mínimo  as  normas

estabelecidas nesta lei.

Art. 6º - Aos Municípios que aderirem as normas estabelecidas nesta lei, o Estado
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poderá  definir  um  incentivo  na  política  da  administração  dos  recursos  hídricos

constantes ou não no orçamento.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias, a

contar da sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação:  Este projeto visa preservar um bem essencial da natureza - a água

potável. Sabemos que a água é condição vital para a existência da vida humana e

seu desenvolvimento. 

Em razão do ciclo hidrológico - renovação natural da água -, temos a ilusão de que

os recursos hídricos são inalteráveis e inexauríveis, o que traz como conseqüência a

tradição do descuido com o uso da água. 

O momento da história da humanidade demonstra uma grande preocupação com

as questões ambientais e a utilização racional dos recursos hídricos, havendo um

consenso sobre a necessidade da preservação dos mananciais.

Representando cerca de 70% da superfície da Terra, a América do Sul e a Ásia

concentram os maiores potenciais de recursos hídricos do mundo, sendo o Brasil um

dos países com os maiores volumes de recursos hídricos renováveis do mundo. 

Um  dos  motivos  do  aumento  do  problema  de  escassez  de  água  vem  do

crescimento de nossas cidades, o que tem prejudicado o processo de escoamento

natural  da  água  pelo  excesso  de  asfaltamento,  de  cimento  e  calçamentos,

eliminando-se as áreas verdes e prejudicando a permeabilização da água no solo.

Os  efeitos  dessa  situação  são  danosos:  enchentes,  alagamentos,  doenças

transmitidas pela água. Faz-se necessário criarem-se mecanismos que reproduzam a

permeabilização do solo, sendo este um dos objetivos deste projeto de lei.

Outra proposta é a de que a água captada da chuva seja reutilizada por meio de

cisternas para finalidades que não necessitem de água potável, como a utilização de

hidros de banheiros, lavagem de calçadas, irrigação de hortas e jardins. Tem-se a

vantagem ainda de essa água poder ser tratada no próprio local, tornando-se limpa e

própria para consumo. 



1042
____________________________________________________________________________

Essa medida de captação trará ao consumidor a vantagem de uma redução no

consumo de água potável de no mínimo 30%, reduzindo também os gastos públicos

com o tratamento de água.

Como o  controle  e  a  eficácia  da  presente  lei  implica  muito  a  participação  dos

Municípios,  criou-se  um  programa  em  nosso  Estado,  e  nada  melhor  do  que

incentivarmos  a  adesão  a  ele.  Pelo  fato  de  não  podermos  constitucionalmente

vincular o incentivo à receita, deixamos a critério do Estado a devida atitude.

Portanto, com este projeto, estaremos preservando os recursos hídricos e evitando

a  escassez de água nos  próximos  anos;  para  tanto,  contamos com  o  apoio  dos

nobres pares.

-  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 1.666/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.528/2010)

Autoriza o Estado a doar ao Município de São José do Goiabal os imóveis que

especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São José do

Goiabal  os  imóveis  relacionados  no  Anexo  desta  lei,  registrados  no  Cartório  de

Registro de Imóveis da Comarca de São Domingos do Prata. 

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo destinam-se à

regularização da propriedade em favor de seus atuais ocupantes.

Art. 2º - O Município de São José do Goiabal fica obrigado a efetivar a doação de

cada unidade imobiliária  relacionada no Anexo desta lei  ao atual  detentor  de sua

posse.

Art. 3º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação do Estado

ao Município, não lhes for dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro
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ANEXO

Relação de Imóveis

1 - Lote nº 04 da quadra 01, com área de 300,14m² (trezentos vírgula quatorze

metros  quadrados),  registrado com a matrícula nº  2.208,  a fls.  72  do  Livro  2-I,  e

posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e

três vírgula setenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações,

pertences e acessórios.

2 - Lote nº 05 da quadra 01, com área de 288,64m² (duzentos e oitenta e oito

vírgula sessenta e quatro metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.155, a

fls. 20 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo

36,59m² (trinta e seis  vírgula cinquenta  e nove metros quadrados),  com todas as

benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

3 - Lote nº 07 da quadra 01, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.128, a fls. 294 do Livro 2-G, e posteriores averbações;

e respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e

nove  metros  quadrados),  com  todas  as  benfeitorias,  instalações,  pertences  e

acessórios.

4 - Lote nº 10 da quadra 01, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.202, a fls. 66 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

5 - Lote nº 12 da quadra 01, com área de 300m2 (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.194, a fls. 59 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

6 - Lote nº 16 da quadra 01, com área de 339,56m² (trezentos e trinta e nove vírgula

cinquenta e seis metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.164, a fls. 29 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 43,79m²

(quarenta e três vírgula setenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

7 - Lote nº 17 da quadra 01, com área de 328,11m² (trezentos e vinte e oito vírgula
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onze metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.203, a fls. 67 do Livro 2-I, e

posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e

três vírgula setenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações,

pertences e acessórios.

8 - Lote nº 20 da quadra 01, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.136, a fls. 01 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

9 - Lote nº 22 da quadra 01, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.193, a fls. 58 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

10 - Lote nº 24 da quadra 01, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.664, a fls. 115 do Livro 2-J, e posteriores averbações;

e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

11 - Lote nº 25 da quadra 01, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.172, a fls. 37 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

12 - Lote nº 03 da quadra 02, com área de 300,04m² (trezentos vírgula zero quatro

metros  quadrados),  registrado com a matrícula nº  2.175,  a fls.  40  do  Livro  2-I,  e

posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis

vírgula cinquenta e nove metros quadrados) com todas as benfeitorias, instalações,

pertences e acessórios.

13 - Lote nº 04 da quadra 02, com área de 300,14m² (trezentos vírgula quatorze

metros  quadrados),  registrado com a matrícula nº  2.185,  a fls.  50  do  Livro  2-I,  e

posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis

vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações,

pertences e acessórios.

14 - Lote nº 06 da quadra 02, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),
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registrado com a matrícula nº 2.191, a fls. 56 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

 15 - Lote nº 09 da quadra 02, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.189, a fls. 54 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

16 - Lote nº 15 da quadra 02, com área de 329,40m² (trezentos e vinte e nove

vírgula quarenta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.178, a fls. 43 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m²

(trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

17 - Lote nº 16 da quadra 02, com área de 329,40m² (trezentos e vinte e nove

vírgula quarenta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.157, a fls. 22 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m²

(trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

18 - Lote nº 17 da quadra 02, com área de 392,40m² (trezentos e noventa e dois

vírgula quarenta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.121, a fls. 287 do

Livro 2-G, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 43,79m²

(quarenta e três vírgula setenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

19 - Lote nº 18 da quadra 02, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.153, a fls. 18 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

20 - Lote nº 20 da quadra 02, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.213, a fls. 77 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

21 - Lote nº 01 da quadra 03, com área de 299,96m² (duzentos e noventa e nove
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vírgula noventa e seis metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.130, a fls.

296 do Livro 2-G, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo

43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove metros quadrados), com todas as

benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

22 - Lote nº 02 da quadra 03, com área de 299,04m² (duzentos e noventa e nove

vírgula quatro metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.159, a fls. 24 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m²

(trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

23 - Lote nº 03 da quadra 03, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.246, a fls. 92 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

24 - Lote nº 04 da quadra 03, com área de 300,14m2  (trezentos vírgula quatorze

metros  quadrados),  registrado com a matrícula nº  2.162,  a fls.  27  do  Livro  2-I,  e

posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis

vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações,

pertences e acessórios.

25 - Lote nº 08 da quadra 03, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.126, a fls. 292 do Livro 2-G, e posteriores averbações;

e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

26 - Lote nº 09 da quadra 03, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.216, a fls. 80 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

27 - Lote nº 10 da quadra 03, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.158, a fls. 23 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadradros), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

28 - Lote nº 11 da quadra 03, com área de 299,50m² (duzentos e noventa e nove
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vírgula cinquenta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.180, a fls. 45 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m²

(trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

29 - Lote nº 12 da quadra 03, com área de 313,36m² (trezentos e treze vírgula trinta

e seis metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.171, a fls. 36 do Livro 2-I, e

posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis

vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações,

pertences e acessórios.

30 - Lote nº 14 da quadra 03, com área de 276,30m² (duzentos e setenta e seis

vírgula trinta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.209, a fls. 73 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 43,79m²

(quarenta e três vírgula setenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

31 - Lote nº 17 da quadra 03, com área de 300m² (trezentos metros quadrados)

registrado com a matrícula nº 2.174, a fls. 39 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

32 - Lote nº 02 da quadra 04, com área de 314,99m² (trezentos e quatorze vírgula

noventa e nove metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.181, a fls. 46 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m²

(trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

33 -  Lote nº 04 da quadra 04, com área de 312,56m² (trezentos e doze vírgula

cinquenta e seis metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.195, a fls. 60 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m²

(trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

34 -  Lote nº  05 da quadra 04,  com área de 307,62m² (trezentos e sete vírgula

sessenta e dois metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.204, a fls. 68 do

Livro 2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m²
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(trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), com todas as benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

35 -  Lote  nº  04  da quadra 05,  com área de 302,40m² (trezentos e dois  vírgula

quarenta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.479, a fls. 279 do Livro

2-I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e

seis  vírgula  cinquenta  e  nove  metros  quadrados),  com  todas  as  benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

36 -  Lote  nº  05  da quadra 05,  com área de 302,40m² (trezentos e dois  vírgula

quarenta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.148, a fls. 13 do Livro 2-

I, e posteriores averbações; e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e

seis  vírgula  cinquenta  e  nove  metros  quadrados),  com  todas  as  benfeitorias,

instalações, pertences e acessórios.

37 -  Lote  nº  06  da quadra 05,  com área de 302,40m² (trezentos e dois  vírgula

quarenta metros quadrados), registrado com a matrícula nº 2.205, a fls. 69/285 dos

Livros 2-I  e 2-Z, e posteriores averbações, e respectiva casa de morada medindo

43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove metros quadrados), com todas as

benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

38 - Lote nº 01 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.212, a fls. 76 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

39 - Lote nº 02 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.131, a fls. 297 do Livro 2-G, e posteriores averbações;

e respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e

nove  metros  quadrados),  com  todas  as  benfeitorias,  instalações,  pertences  e

acessórios.

40 - Lote nº 03 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.480, a fls. 280 do Livro 2-I, e posteriores averbações;

e respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

41 - Lote nº 04 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),
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registrado com a matrícula nº 2.165, a fls. 30 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

42 - Lote nº 08 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.149, a fls. 14 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

43 - Lote nº 09 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.206, a fls. 70 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

44 - Lote nº 10 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.127, a fls. 40 do Livro 2-G, e posteriores averbações;

e respectiva casa de morada medindo 43,79m² (quarenta e três vírgula setenta e

nove  metros  quadrados),  com  todas  as  benfeitorias,  instalações,  pertences  e

acessórios.

45 - Lote nº 11 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.160, a fls. 25 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

46 - Lote nº 12 da quadra 07, com área de 300m² (trezentos metros quadrados),

registrado com a matrícula nº 2.167, a fls. 32 do Livro 2-I, e posteriores averbações; e

respectiva casa de morada medindo 36,59m² (trinta e seis vírgula cinquenta e nove

metros quadrados), com todas as benfeitorias, instalações, pertences e acessórios.

Justificação:  Tenho  a  honra  de  encaminhar  à  apreciação  desta  egrégia  Casa

Legislativa o projeto de lei em referência, que autoriza o Estado de Minas Gerais doar

ao  Município  de  São  José  do  Goiabal  os  imóveis  que  especifica  e  dá  outras

providências.

A matéria versada neste projeto tem o intuito de evitar um verdadeiro caos social no

pequeno Município de São José do Goiabal, diante da iminente possibilidade de que

46  famílias  de  baixa  renda  sejam  desalojadas  de  suas  residências,  no  bairro
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denominado Casas Próprias, em razão de ações judiciais impetradas pelo Estado

contra os possuidores das casas populares. Neste ponto é importante fazer um breve

histórico dos fatos ali ocorridos.

No  início  da  década  de  1980,  portanto  há  quase  30  anos,  foi  implantado  um

programa habitacional no Município de São José do Goiabal por intermédio do antigo

Sistema Financeiro  de  Habitação  -  SFH -,  projeto  neste  caso  gerido  pela  antiga

MinasCaixa, como agente fiduciário.

Na  ocasião,  46  famílias  adquiriram  moradias  populares  dentro  do  programa

habitacional,  financiadas  em 25  anos  (300 meses).  Trata-se  de  casas  de  padrão

absolutamente  modesto,  com  áreas  construídas  inferiores  a  40m²,  em  pequenos

lotes,  formando  um  pequeno  conjunto  habitacional,  denominado  Casas  Próprias,

como acima esclarecido. No início do financiamento os mutuários começaram a pagar

regularmente as prestações previstas no contrato.

Entretanto, como é de conhecimento público o Sistema Financeiro da Habitação, a

partir  de meados da década de 1980,  passou a exigir  cada vez mais e mais dos

mutuários,  gerando  uma  crise  sem  precedentes  no  setor  habitacional.  A

inadimplência,  em  conseqüência  das  cláusulas  leoninas  impostas  aos  mutuários,

tornou-se um fato nacional, amplamente divulgado pela mídia.

Em São José do Goiabal não foi diferente: as 46 famílias do projeto simplesmente

não  mais  tiveram  condições  de  pagar  as  prestações.  Algumas  abandonaram  os

imóveis, que foram ocupados por outras famílias carentes, outros permaneceram sem

pagar as prestações, por absoluta impossibilidade de cumprir a obrigação.

Seguiu-se a “quebra” da MinasCaixa no início dos anos 90, com o fechamento das

agências  em  todo  o  Estado,  precisamente  no  dia  20/3/91.  A extinção  formal  da

instituição bancária ocorreria somente cerca de oito anos depois, por meio do Decreto

nº 39.835, de 24/8/98. Os ativos da MinasCaixa foram assumidos inicialmente pelo

chamado Grupo Gestor da ex-MinasCaixa; e posteriormente pela empresa MGI Minas

Gerais Participações S.A.

Assim é que, sem condição financeira para quitar os débitos do financiamento ou

para lutar por seus direitos, sem a mínima instrução e apoio, os mutuários viram os

imóveis serem leiloados e posteriormente adjudicados pelo Estado de Minas Gerais,
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em procedimento que foi conduzido pela MGI Minas Gerais Participações S.A.

Hoje temos a seguinte situação em São José do Goiabal: 46 famílias pobres, todas

de  baixíssima  renda,  muitas  delas  com  idosos  e  crianças,  sendo  acionadas

judicialmente para entregar os imóveis, sem ter para onde ir. Diante de tais fatos o

Estado  tem  nas  mãos  a  possibilidade  de  realizar  um  verdadeiro  programa

habitacional,  de  modo  a  beneficiar  46  famílias  carentes,  doando  os  imóveis  aos

possuidores - as obras já estão prontas -, o que poderá ser efetivado por meio de

convênio com o Município, o qual poderá gerir as doações e regulamentá-las. Este é

o objetivo do projeto ora submetido à apreciação desta Casa de Leis.

A sua aprovação é a única forma de se evitar um gravíssimo problema social em

São José do Goiabal e cria a possibilidade de o Estado tutelar o direito de moradia da

população de baixa renda, ocupante das mencionadas casas populares.

A moradia é direito social, afeto à dignidade da pessoa humana, preceito capitulado

no art. 6º da Carta Política de 5/10/88:

“Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, 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.” E ainda do mesmo Diploma Cívico:

“Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios:

(...)

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições

habitacionais e de saneamento básico.”

Diante de tais fundamentos, ao amparo daquele que é o maior e mais robusto pilar

da  Constituição da República,  a dignidade da pessoa humana;  e mais, diante da

possibilidade  de  o  Estado  proporcionar  o  direito  social  da  moradia  aos  seus

jurisdicionados, por via da presente lei, é que se espera a 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 1.667/2011

Altera dispositivos da Lei nº 11.963, de 30 de outubro de 1995, que autoriza o Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Santa Cruz do Escalvado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º e o art. 2º da Lei nº 11.963, de 30 de outubro

de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

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

instalação  de  apoio  operacional  da  Prefeitura,  atividades  de  interesse  social  da

comunidade, construção de quadra poliesportiva e do Cras - Centro de Referência da

Assistência Social.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos

contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a

destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.”.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: A proposição em tela visa a alterar o prazo de três anos, adscrito na

cláusula  de  reversão  da  Lei  nº  11.963,  de  31/10/95,  para  cinco  anos,  o  que

possibilitará o aproveitamento do imóvel doado pelo Estado ao Município de Santa

Cruz do Escalvado.

O bem que fora transferido ao patrimônio municipal permaneceu ocioso, e, hoje, a

administração  municipal  tem  projetos  para  ele,  diferentes  daquele  que  motivou  a

doação.  Nele  deverão ser  construídos  uma quadra  poliesportiva  e  um  Centro  de

Referência da Assistência Social, instalado apoio operacional da Prefeitura e espaço

para o desenvolvimento de atividades de interesse social da comunidade.

À luz das normas constitucionais, a proposição em tela atende ao disposto no art.

18 da Carta mineira, que exige a autorização legislativa para que o Poder Executivo

possa estabelecer contratos civis relativos a bens imóveis do Estado.

Atende ainda ao estatuído pelo art. 17, inciso I e § 4º da Lei Federal nº 8.666, de

21/6/93,  que  estabelece  a  necessidade  do  interesse  público  para  se  efetivar  a

transação e a obrigatoriedade de constarem no instrumento de doação os encargos e

o prazo de seu cumprimento.

O interesse público  que  envolve  a  operação é  evidenciado  pelo  fato  de  que  o
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negócio,  se  efetivado,  possibilitará  ao  Município  abrigar  diversas  atividades  de

interesse social da comunidade. Por outro lado, os entes públicos necessitam estar

devidamente autorizados pela lei para dar a destinação que almejam ao imóvel. Isso

porque a doação original foi gravada com encargo, que só pode ser alterado com a

anuência do doador, este devidamente autorizado pelo Parlamento.

Para realizar o que almeja, por sua vez, o Município necessita de novo prazo, uma vez

que  já  expirou  o  termo  inicialmente  estabelecido.  A mudança  a  que  aludimos  aqui

também deverá estar expressa em lei.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.668/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Cory de Educação e Cultura,  com sede no

Município de Arceburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cory de Educação e Cultura,

com sede no Município de Arceburgo.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade do Instituto Cory de Educação e Cultura consiste em

promover a educação formal e informal, tendo em vista o desenvolvimento integral do

educando  em  seus  aspectos  físico,  psicológico,  intelectual  e  social;  atividades

educacionais e ações sociais de natureza sociocultural, esportiva e ambiental, voltadas

para o bem-estar, a conscientização, o exercício da cidadania, a melhoria dos índices

sociais, o fortalecimento da identidade cultural e a elevação dos níveis de respeito aos

direitos humanos.

Além disso, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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 1.669/2011

Garante  a  isenção  do  pagamento  de  taxa  de  emissão  de  segunda  via  de

documentos furtados ou roubados, quando expedidos por órgãos públicos do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas decreta:

Art.  1º  -  Fica o  Estado  obrigado a conceder  isenção da taxa  para  emissão de

segunda  via  de  documentos  emitidos  por  órgãos  públicos  estaduais,  quando  a

pessoa que solicitar os documentos tiver sido vítima de quaisquer tipos de roubo ou

furto.

Art. 2º - A isenção de que trata o art. 1º será concedida mediante apresentação de

comprovante de ocorrência policial.

Art. 3º - Os órgãos estaduais que emitem documentos ficam obrigados a afixar em

local visível e de fácil acesso a íntegra desta lei.

Art. 4º - O Poder Executivo, por meio de ato próprio, determinará as providências

necessárias para o cumprimento desta lei.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: Os índices de assaltos, roubos e furtos têm se multiplicado. Na grande

maioria das vezes, as vítimas, além de verem seus pertences serem levados, ficam

sem seus documentos. Num momento como este, em que o cidadão está fragilizado

e necessita de apoio para retomar suas obrigações, o Estado não pode lhe virar as

costas como se ele fosse um relapso. Ao contrário, deve garantir prerrogativas para

que ele possa iniciar a retomada de uma vida normal. Sendo assim, nada mais justo

que  isentá-lo  de  taxas  na  retirada  da  segunda  via  de  documentos  roubados  ou

furtados.

- 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 1.670/2011

Declara de utilidade pública a entidade Associação Comunitária de Bom Jardim das

Pedras, com sede no Município Carmópolis de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Associação Comunitária de

Bom Jardim das Pedras, com sede no Município Carmópolis de Minas.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Cássio Soares

Justificação: A Associação Comunitária de Bom Jardim das Pedras é uma entidade

civil  de  direito  privado,  de  natureza  filantrópica,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em

4/12/2001.  Desenvolve  um  importante  trabalho  e  tem  por  finalidade  prestar

assistência social  a  grupos vulneráveis;  combater  a fome e a pobreza através de

incentivos  à  produção  de  alimentos  e  campanhas  de  distribuição  de  alimentos,

agasalhos,  medicamentos;  promover  a  integração  com  órgãos  e  entidades  em

programas de geração de emprego e renda; promover melhorias habitacionais para

famílias  carentes;  entre  outras.  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,  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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.671/2011

Institui o Projeto Semeando o Verde nas escolas públicas e privadas do sistema de

ensino do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Projeto Semeando o Verde nas escolas públicas e privadas

do sistema de ensino do Estado, visando à conscientização sobre a importância da

preservação do meio ambiente.

Art. 2º - Cada turma de alunos da 1ª série do ensino fundamental plantará, no Dia

da Árvore, comemorado anualmente em 21 de setembro, uma muda de árvore da

flora  nativa,  preferencialmente  de  espécie  que  se  encontre  em  extinção,  em  sua

escola ou em local por esta indicado.

Parágrafo único - Na data referida no “caput”, serão promovidas ações educativas
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sobre os temas ecologia e preservação do meio ambiente.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Célio Moreira

Justificação: Incumbe ao poder público, nos termos do art. 225, § 1º, inciso VI, da

Constituição Federal, “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino

e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente".

Infelizmente, o progresso trouxe consigo uma série de problemas ambientais. Prova

disso é o superaquecimento do planeta, gerado especialmente pela poluição e pela

devastação do meio ambiente.

Sem  sombra  de  dúvida,  iniciativas  precisam  ser  tomadas  para  amenizar  as

implicações do crescimento desenfreado, no intuito de prevenir o desmatamento e

diminuir seu impacto nas futuras gerações.

Este  projeto  de  lei  tem  por  finalidade  conscientizar  principalmente  as  nossas

crianças  -  que  recebem,  por  meio  da  educação,  os  primeiros  e  fundamentais

ensinamentos para a vida em sociedade - sobre a importância da preservação do

meio ambiente. Ademais, o plantio de flora nativa nas escolas ou noutros locais é um

gesto que visa incentivar a preservação e os cuidados com o meio ambiente, não só

entre as crianças como entre todos os cidadãos mineiros.

Busca-se, assim, a prática da interdisciplinaridade; o envolvimento de praticamente

toda  a  comunidade  escolar  (pais,  alunos  e  professores);  o  conhecimento  e  a

conscientização destes sobre as consequências de algumas práticas negativas em

relação  ao  meio  ambiente.  Ou  seja,  é  uma  oportunidade  para  que  todos  nós

busquemos reverter ou pelo menos amenizar o atual quadro do meio ambiente. 

Desta forma, tendo em vista o dever do poder público de defender,  preservar e

restaurar o meio ambiente para as futuras gerações, conto 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 1.672/2011

Proíbe  a  reserva  de  vagas  para  estacionamento  de  veículos  em  logradouros
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públicos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a reserva de vagas por particulares nos logradouros públicos

para  o  estacionamento  de  veículos,  ressalvada  as  situações  autorizadas  e

regulamentadas por lei.

Art.  2º  -  A  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  os  demais  órgãos  de

fiscalização de trânsito deverão recolher qualquer tipo de instrumento utilizado para a

marcação das vagas nas vias públicas.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  Este projeto  tem como objetivo impedir  a  reserva de  vagas nas vias

públicas, garantindo-se aos motoristas o livre acesso aos espaços de estacionamento

nas ruas. Na maioria das vezes, diante da ação daqueles que reservam vagas, mediante

a  utilização  de  cones,  cavaletes  e  outras  barreiras  físicas,  os  motoristas  se  veem

obrigados a deixar seus veículos em estacionamentos, mesmo quando encontram vagas

na via pública, bem como são compelidos a deixar as chaves de seus veículos com

manobristas em virtude da dificuldade em manobrar. 

Ressalte-se que diante do grande fluxo de veículos,  a dificuldade de espaço para

estacionar é notória, agravada ainda com tal guarda de vagas.

Sabemos  que  o  espaço  público  é  de  uso  comum  e  de  posse  coletiva,  e  nele

predomina  o direito  de ir  e  vir.  E ainda,  a  rua é considerada  o espaço público por

excelência, além de ser espaço de circulação.

É imperioso ressaltar que não há óbice à apresentação desta proposição de lei, uma

vez que a matéria em comento se infere na esfera legislativa do Estado, não sendo sua

iniciativa de competência privativa da União, haja vista que não se trata de legislação

sobre trânsito.

Certo de que representará grande avanço é que se apresenta este projeto de lei, com

a convicção que ele receberá o apoio desta Casa Legislativa.

-  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.



1058
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 1.673/2011

Declara de utilidade pública o Lar do Idoso Nossa Senhora de Lourdes, com sede

no Município de Conquista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarado de utilidade pública  o Lar  do  Idoso Nossa Senhora  de

Lourdes, com sede no Município de Conquista.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: O Lar do Idoso Nossa Senhora de Lourdes, com sede no Município de

Conquista, tem por finalidade amparar a pessoa idosa, prestando-lhe auxílio, abrigo,

alimentação, medicamentos, além de proporcionar-lhe bem-estar físico e psíquico.

Atualmente,  a  entidade atende diretamente  20  idosos e  8  em regime residencial,

proporcionando a eles alimentação, medicamentos e cuidados pessoais.

É  uma associação civil,  sem  fins  lucrativos,  filantrópica,  e  os  membros  de  sua

diretoria  e  do  conselho  fiscal  não  recebem  qualquer  benefício  ou  vantagem  em

decorrência do exercício de suas funções, bem como não são remunerados por suas

atividades. 

A  Associação  não  distribui  lucros  ou  rendas,  vantagens  a  qualquer  título  ou

bonificações a seus dirigentes, associados e mantenedores, sob nenhuma forma ou

pretexto, destinando a totalidade de suas rendas apuradas ao atendimento gratuito de

suas finalidades estatutárias. 

Dessa forma, a entidade preenche todas as exigências elencadas na Lei nº 12.972,

de 1998 para a declaração de utilidade pública, dentre os quais o regular e contínuo

funcionamento há mais de um ano, diretoria composta por pessoas de reconhecida

moral  e não remuneradas  pelo  seu múnus,  bem  como comprovada aquisição de

personalidade jurídica.

Assim,  considerando que a associação desenvolve  uma gestão administrativa e

patrimonial em prol do interesse público e não oferece nenhum óbice legal para a

declaração de utilidade pública, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.674/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.118/2009)

Proíbe,  conforme especifica,  a entrada,  em prédios  públicos e estabelecimentos

privados do Estado de Minas Gerais, de pessoas usando capacete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a entrada, em prédios públicos e prédios e estabelecimentos

privados do Estado do Minas Gerais, de pessoas usando capacete que dificulte a sua

identificação imediata ou posterior reconhecimento.

Art. 2º - Os prédios públicos e estabelecimentos privados a que se refere esta lei

são os de acesso público, tais como as sedes dos Poderes Executivo, Legislativo e

Judiciário,  sedes  de órgãos  públicos,  museus,  “shopping  centers”,  lojas,  agências

bancárias,  postos  de  gasolina,  lojas  de  conveniência,  estacionamentos,  bares  e

similares, prédios e condomínios residenciais, entre outros.

Art.  3º  -  Em postos  de  combustível  e  estacionamentos  o  usuário  de  capacete,

condutor  e  passageiro,  devem  retirá-lo  imediatamente,  logo  após  descer  da

motocicleta.

Art. 4º - Deverá ser afixado nos prédios públicos e nos estabelecimentos privados a

que se refere esta lei aviso de que “não é permitido usar capacete”.

Parágrafo único - A pessoa que se recusar a tirar o capacete não será atendida e

não  terá  seu  acesso  permitido  nos  logradouros  mencionados  no  art.  1º,  e,  em

qualquer hipótese, a Polícia Militar poderá ser acionada.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011. 

Elismar Prado

Justificação: Com o crescimento da violência, muitos cidadãos infratores passaram

a utilizar motocicletas para cometer crimes, beneficiando-se da possibilidade de uma

fuga  rápida  e  do  fato  de  não  poderem  ser  identificados,  principalmente  quando

utilizam o capacete. Muitas vezes o condutor da motocicleta e o caroneiro agem em
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cumplicidade,  praticando  delitos  que  vão  desde  o  roubo  até  o  homicídio  doloso,

aumentando a sensação de insegurança no Estado do Minas Gerais.  A finalidade

deste projeto de lei é, justamente, coibir o número de crimes e de atos de vandalismo

praticados com a utilização de capacetes que impeçam a identificação imediata ou o

posterior reconhecimento dos seus autores. Acreditamos que, se transformada em lei,

esta proposição desestimulará esse tipo de conduta e, além de possuir baixo impacto

financeiro e ser de fácil aplicabilidade, impedirá a utilização de capacetes ou outros

disfarces como escudo para a prática de atos ilícitos.

- 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 1.675/2011

Declara de utilidade pública a ONG EPG - Espaço Pró Gênesis. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ONG EPG - Espaço Pró Gênesis, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Doutor Viana

Justificação: A ONG EPG - Espaço Pró Gênesis, com sede no Município de Belo

Horizonte,  fundada  em  5/11/2008,  é  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

econômicos, com duração por tempo indeterminado.

A organização tem como finalidades o ensino e a prática de esportes recreativos; a

promoção de atividades de lazer; a promoção da assistência social, da cultura, da

conservação do patrimônio histórico e artístico e da educação complementar, entre

outras.

- 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 1.676/2011

Declara de utilidade pública a Associação Ministros da Alegria - AMA -, 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 Ministros da Alegria - AMA

-, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Doutor Viana

Justificação: A Associação Ministros da Alegria - AMA -, com sede no Município de

Belo Horizonte, fundada em 2/7/2006, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

Essa importante associação tem como finalidades a criação e a manutenção de

creches para menores e de abrigos para mães solteiras em situação de risco pessoal

e social, em observância aos direitos e garantias sobre os quais dispõe o Estatuto da

Criança e do Adolescente; a promoção, a proteção e o atendimento às crianças e aos

idosos carentes; a prestação de assistência médica, odontológica e psicológica às

referidas pessoas, entre outras finalidades.

- 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 1.677/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Projeto  Esperança,  com  sede  no

Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto Esperança, com

sede no Município de Campo Belo.

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

 Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Projeto Esperança, com sede no Município de Campo Belo. Em pleno funcionamento

desde  sua fundação,  trata-se  de  entidade  civil,  sem  fins  lucrativos,  com  duração

indeterminada.
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A Associação tem por finalidade prestar serviços a crianças, adolescentes e adultos

dependentes químicos e em situação de risco, visando assegurar o bem-estar social

do ser humano. 

Pretende-se, com esta proposição, assegurar à instituição melhores condições para

o desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.678/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Comunicação de Cana

Verde - Ascocave -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Comunicação de Cana Verde - Ascocave -, com sede nesse Município.

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

 Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  de  Comunicação  de  Cana  Verde  -  Ascocave  -,  com  sede  nesse

Município.  Em pleno funcionamento desde sua fundação, trata-se de entidade civil,

sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade promover a proteção da família por meio de ações,

especialmente,  na  saúde  e  na  educação,  atuando  em  favor  das  crianças  e  dos

idosos, além de desenvolver outras atividades.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das suas atividades assistenciais,  tendo em vista que atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 1.679/2011

Declara de utilidade pública a Corporação Musical 28 de Setembro, com sede no

Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical 28 de Setembro,

com sede no Município de Campo Belo.

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

 Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Corporação

Musical  28  de  Setembro,  com  sede  no  Município  de  Campo  Belo, em  pleno

funcionamento desde sua fundação. É uma sociedade civil sem fins lucrativos, com

duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade promover especialmente o desenvolvimento cultural

e artístico.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais,  tendo em vista que ela atende

aos 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.680/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 44/2007)

Estabelece a obrigatoriedade da existência de bebedouros e sanitários nos próprios

públicos destinados ao atendimento da população.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os imóveis a serem alugados, reformados, ampliados ou construídos para

alocação de órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta que atenda
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à  população  deverão  ser  dotados  de  instalação  sanitária,  bebedouro,  rampa  de

acesso e telefone, para uso público.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Além  das  filas  intermináveis,  os  usuários  dos  serviços  públicos

padecem com a falta de sanitários e bebedouros nos imóveis situados no Estado e

destinados ao atendimento da população.

Esta iniciativa visa corrigir essa situação vexatória contra o cidadão, propiciando

condições mínimas de conforto e higiene nos próprios públicos.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 88/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.681/2011 

Reserva 5% (cinco por cento) das vagas das empresas que receberem doação de

imóveis do Estado ao primeiro emprego.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas que receberem doação de imóvel do Estado, ficam obrigadas

a reservar 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas ao primeiro emprego.

Parágrafo  único  -  O  benefício  atende  a  todas  as  pessoas  que  não  tenham

experiência profissional comprovada em carteira de trabalho, independentemente de

sua idade.

Art. 2º - Esta lei será aplicada às empresas que receberem doação de imóveis a

partir da data de publicação desta lei, as quais terão o prazo de um ano para seu

cumprimento,  destinando  nesse  período  5% (cinco  por  cento)  de  suas  vagas  ao

primeiro emprego. 

Art. 3º - O não cumprimento desta lei acarretará na reversão da doação do imóvel.

Art. 4º - O Poder Executivo, em regulamentação específica, editará as normas e

critérios de atendimento ao disposto nos arts. 1º e 3º. 

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.
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Fabiano Tolentino

Justificação:  Este  projeto  tem  por  objetivo  reservar  5%  das  vagas  ao  primeiro

emprego  das  empresas  que receberem doação de imóveis  do  Estado,  durante  o

período de um ano, contado a partir da doação do imóvel. Atualmente os jovens e

adolescentes  têm  encontrado  dificuldades  de  ser  contratados  em  seu  primeiro

emprego, uma vez que as empresas exigem experiência profissional, e a maioria dos

jovens ainda não tem nenhuma experiência profissional,  tendo em vista que estão

tentando o seu primeiro emprego.

Portanto,  um  jovem  que  nunca  trabalhou  não  vai  conseguir  provar  experiência

profissional,  e,  consequentemente,  muitos  deixam  de  trabalhar  em  razão  de  não

conseguir provar experiência. Este projeto vai proporcionar o acesso mais fácil aos

jovens ao primeiro emprego nas empresas que receberem doação de imóveis  do

Estado.

- 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 1.682/2011 

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Horticultores  do  Município  de

Itatiaiuçu, com sede no Município de Itatiaiuçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta.

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Horticultores  do

Município de Itatiaiuçu, com sede no Município de Itatiaiuçu.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação: A Associação dos Horticultores do Município de Itatiaiuçu, com sede no

Município  de  Itatiaiuçu,  é  uma entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Tem entre  suas

finalidades  congregar  órgãos  e  pessoas  interessadas  em  melhorar  as  condições

socioeconômicas  do  Município;  reunir  recursos  disponíveis,  materiais  e  humanos,

através da união de esforços, pondo-os à disposição da Associação para executar

programas  de  horticultura;  trabalhar  pelo  desenvolvimento  da  horticultura  no

Município; prestigiar, estimular e ajudar as iniciativas que beneficiem o Município.
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A entidade está em pleno funcionamento há mais  de um ano,  e sua diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.683/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Iluminação Cristã Luz Universal Fortaleza

de Minas - Ciclufort -, com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado de utilidade pública  o  Centro  de  Iluminação Cristã  Luz

Universal Fortaleza de Minas - Ciclufort -, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação:  O Centro de Iluminação Cristã Luz Universal  Fortaleza  de Minas  -

Ciclufort  -,  com  sede  no  Município  de  Divinópolis,  é  uma entidade  civil  sem fins

lucrativos,  que  tem  entre  suas  finalidades  precípuas  reunir  recursos  materiais,

humanos e assistenciais através da união de esforços para atenção e acolhimento às

pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social, ou não, através

do desenvolvimento de projetos, estudos e práticas continuadas. Além disso, busca a

evolução humana,  num contexto de integração do saber com o fazer,  visando ao

aprimoramento da  qualidade  de  vida  em todos  os seus  aspectos,  respeitando os

limites individuais, sempre estudando a possibilidade de ampliação desses limites e

atendendo às exigências e determinações das leis que regem tais atividades.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração
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de utilidade pública.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.684/2011

Obriga as empresas que comercializam produtos de limpeza de uso doméstico ou

industrial no Estado de Minas Gerais a inserir nos rótulos e nas embalagens dos seus

produtos foto ilustrativa de pessoas lesionadas pelo mau uso do produto e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  as  indústrias  que  comercializam  material  de  limpeza  de  uso

doméstico ou industrial com sede no Estado de Minas Gerais obrigadas a inserir nos

rótulos  e  nas  embalagens  dos  seus  produtos  foto  ilustrativa  contendo  pessoas

vitimadas pelo mau uso do produto. 

§  1º  -  Entendem-se  como  material  de  limpeza:  sabão  em  pó,  sabão  líquido,

detergentes,  desinfetantes,  desodorantes,  alvejantes,  sabão  para  carpetes,

desentupidores de ralo, polidores de móveis, removedores de mofo, limpadores de

forno, antibactericidas, produtos para limpeza de vaso sanitário e afins. 

§ 2º - As ilustrações a que se refere o “caput” deste artigo devem ser inseridas ao

lado dos dizeres de advertência e em local de fácil visualização.

Art. 2º - As empresas terão o prazo de noventa dias para se adequarem a esta lei. 

Art. 3º - O descumprimento ao disposto nesta lei sujeita o infrator à pena de multa

no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

aplicada em dobro em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Fred Costa

Justificação: Esta proposição tem como objetivo conscientização dos consumidores

na utilização correta dos produtos de limpeza, bem como dos riscos e das lesões
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ocasionadas em razão de sua utilização de forma inadequada.

É de conhecimento público que os produtos de limpeza, além de contaminarem o

meio ambiente com substâncias extremamente tóxicas, tais como ácido acético, que

causa grave irritação na pele, nos olhos ou nas vias respiratórias, ácido sulfúrico, que

pode causar queimaduras, e produtos como a soda cáustica, que pode levar ao óbito.

A inserção  das  fotografias  nos  rótulos  dos  produtos  certamente  irá  inibir  a  má

utilização do produto e evitar dano irreparável ou de incerta reparação.

Pelo exposto conto com o apoio dos meus nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.685/2011

Dá denominação ao trecho rodoviário  que liga o Município de Camanducaia ao

Município de Monte Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Deputado Agostinho Patrus o trecho da LMG-

886 que liga o Município de Camanducaia ao Município de Monte Verde.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Inácio Franco 

Justificação:  o  Deputado  Agostinho  Patrus,  homem  público  de  todos  conhecido

pelos  relevantes  atos  praticados  no  cenário  político  mineiro,  nasceu  em  Belo

Horizonte em 24/9/39. Médico por formação e político por convicção, destacou-se em

sua  carreira  no  Poder  Legislativo,  no  qual  permaneceu  por  seis  legislaturas

consecutivas, de 1983 a 2007.

No Poder Executivo exerceu com maestria os cargos de Secretário de Estado da

Casa Civil  (1997-1998), no governo Eduardo Azeredo; de Secretário de Estado de

Transportes  e  Obras  Públicas  (2003-2006),  no  governo  Aécio  Neves,  quando

contribuiu para a implementação de programas como o ProMG e o Proacesso e a

realização de obras como a readequação do Expominas e a construção da Linha
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Verde.

Foi  presidente  do  Colégio  de  Secretários  de  Transportes,  que  congregava

representantes de todos os Estados brasileiros, sendo reeleito.  Ocupou também o

cargo de Vice-Presidente da Cemig, até seu falecimento em 24/2/2008.

Dessa maneira,  não poupou esforços para a construção da estrada que liga os

Municípios de Camanducaia a Monte Verde, sendo um dos principais responsáveis

por sua efetivação.

Por essa razão, entendemos merecida a homenagem que ora se propõe, para que

o trecho da LMG-886,  que liga os referidos Municípios,  receba o nome do ilustre

Deputado, perpetuando, assim, um pequeno feito entre as suas grandes realizações.

- 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 1.686/2011

Dispõe sobre cidadania dos nascidos no Estado de Minas Gerais,  objetivando a

instalação de postos de registro civil em maternidades e hospitais públicos e privados,

em consonância com as disposições da Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de

1997.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As maternidades públicas e privadas e hospitais conveniados com o SUS e

privados  deverão  implantar,  nas  cidades  com  população  acima  de  cinquenta  mil

habitantes, postos de atendimento de registro civil de pessoas naturais, onde se fará

o  registro  gratuito  de  nascimento  ou  óbito  e  a  emissão  da  primeira  certidão

respectiva, em consonância com as disposições da Lei Federal nº 9.534, de 10/12/97.

§ 1º - As unidades de saúde cederão o espaço físico necessário para a instalação e

o funcionamento dos postos para o atendimento dos serviços de registro civil de que

trata o “caput” deste artigo. 

§ 2º - Nas cidades com população abaixo de cinquenta mil habitantes, as unidades

hospitalares referidas no “caput” deste artigo, mediante convênio com os oficiais de

registro civil de pessoas naturais, criarão meios objetivando, que todos os nascidos

tenham a certidão respectiva. 
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Art.  2º  -  As  maternidades  e  os  hospitais  públicos  e  privados  terão  a

responsabilidade pela divulgação e pela orientação aos pais sobre os serviços de

registro civil  implantados naquela unidade e,  quando for  o caso,  os meios para a

obtenção imediata da primeira certidão.

§ 1º -  Comprovado o descumprimento pelos oficiais de registro civil de pessoas

naturais do disposto no “caput” do art. 1º, aplicar-se-ão as penalidades previstas no

art.32 da Lei nº 8935, de 18 de novembro de 1994.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Liza Prado

Justificação: No Brasil, desde 1997, o registro civil e a primeira via da certidão de

nascimento são gratuitos para todas as crianças, não importando a renda familiar.

Crianças sem registro civil não existem oficialmente, não são cidadãos, por isso não

são consideradas em programas de vacinação e no planejamento de vagas em pré-

escolas  e  escolas.  Elas  podem  ter  dificuldades  no  atendimento  de  saúde  e  não

poderão ser cadastradas nos programas sociais do governo. Além disso, a falta do

registro  civil  aumenta  a  vulnerabilidade  ao  trabalho  infantil,  o  aliciamento  para

atividades criminosas e o tráfico de crianças. Em todo o Estado de Minas Gerais, das

23 mil crianças que nascem a cada mês, 17% não recebem a certidão de nascimento

logo após o nascimento, segundo dados do IBGE. A principal justificativa é a falta de

tempo do pai devido ao trabalho ou a impossibilidade da mãe que está no pós-parto

(Fonte: “Correio de Uberlândia”, 28/2/2011).

Dos  1.462  cartórios  civis  em  Minas  Gerais,  um  deles  é  modelo  no  registro  de

nascimentos, o de Montes Claros, na região Norte do Estado. As mães que dão à luz

no Hospital Universitário da Unimontes, já saem da maternidade com a certidão de

nascimento de seus recém-nascidos. Implantado em 2007, o projeto já atendeu cerca

de 4 mil crianças - uma média semanal de 40 certidões expedidas pelo Cartório de

Registro  de  Pessoas  Naturais  de  Montes  Claros.  No  ato  da  internação,  mãe  e

acompanhante  são  informados  sobre  a  possibilidade  da  emissão  do  registro.  Se

optarem  por  participar,  estagiárias  repassam  informações  sobre  os  documentos

necessários, e os funcionários do cartório ficam responsáveis pelo resto do processo
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(Fonte: “O Tempo”, 21/2/2011). 

Em  Uberlândia,  como  citado  no  jornal  “Correio  de  Uberlândia”,  em  brilhante

reportagem  assinada  por  Danielle  Costa,  em edição  de  28/2/2011,  é  chamada  a

atenção para o assunto, como uma medida de integração que não saiu do papel, o

que motiva ainda mais este projeto, trazendo aos pequenos mineiros o direito de ser

cidadão desde as primeiras horas do nascimento. 

De acordo com o Sindicato dos Servidores de Cartórios de Registro Civil de Minas,

as regiões mineiras com número acentuado de crianças sem registro de nascimento

são as mais pobres (nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte de Minas).

Dez anos após a Lei da Gratuidade do Registro Civil, o número de crianças com

certidão de nascimento cresceu no Brasil. Em 1998, a cada 100 crianças nascidas, 27

não eram registradas, e, em 2008, este número caiu aproximadamente para nove. O

que queremos agora é chegar a 100% de crianças registradas.

Assim sendo, solicito o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.687/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 539/2007)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do grupo sangüíneo e do fator RH nos

uniformes dos trabalhadores que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As concessionárias do serviço de transporte intermunicipal de passageiros

do Estado ficam obrigadas a afixar, nos uniformes dos motoristas e dos ajudantes de

viagem, etiqueta informando o grupo sangüíneo e o fator RH.

Parágrafo  único  -  Os  custos  referentes  aos  exames  de  sangue,  bem  como  à

confecção  das  etiquetas  a  serem  utilizadas  nos  uniformes  correrão  por  conta

exclusiva das empresas.

Art. 2º - Os registros deverão estar localizados na parte dianteira do uniforme ou da

camisa do funcionário.

Art. 3º - As empresas terão o prazo de noventa dias para promover as medidas
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necessárias ao cumprimento desta lei.

Art. 4º - O não cumprimento do disposto nesta lei importará o pagamento de multa

no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Leonardo Moreira 

Justificação: Infelizmente temos observado, com frequência assustadora, noticiados

pela  imprensa,  acidentes  de  trânsito  envolvendo  trabalhadores  da  área  de

transportes. A proposição ora apresentada visa dar o respaldo pessoal e a agilidade

necessária em um eventual socorro aos funcionários que, no cumprimento do seu

dever profissional, circulam pelas ruas e estradas do nosso Estado.

O fiel cumprimento desta lei muito contribuirá para a elevação da qualidade de vida

dos motoristas e ajudantes de viagem, e, mesmo que a aplicação desta norma não

resolva por completo o problema, e com certeza irá colaborar para agilizar o socorro

aos feridos.

Esses são os motivos pelos quais submetemos este projeto de lei à avaliação de

nossos nobres pares, contando com o apoio de todos para a sua aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.688/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.059/2010)

Dispõe sobre o prazo de postagem dos boletos bancários, documentos de cobrança

ou similares, por parte das empresas dos setores público e privado, para clientes

residentes no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas dos setores público e privado obrigadas a postar, com

antecedência mínima de dez dias da data do vencimento, os boletos bancários de

cobrança ou similares, para os consumidores do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Na face exterior do envelope de cobrança ou do documento de

pagamento deverá estar impressa a data de postagem nos Correios ou do envio da

correspondência ao interessado.
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Art. 2º - Os consumidores que receberem o documento de cobrança em prazo inferior

ao estipulado no “caput” do art.  1º,  ficam desobrigados do pagamento de multas ou

encargos por atraso até o limite de dez dias após o vencimento da fatura.

Art. 3º - O descumprimento desta lei pelas obrigações descritas no art. 1º acarretará

multa que irá compor o orçamento da Secretaria de Estado de Defesa Social.

§  1º  -  O  valor  da  multa  será  de  R$2.000,00  (dois  mil  reais),  dobrado  a  cada

reincidência.

§ 2º - O valor da multa referido no § 1º será reajustado anualmente, com base na

variação do Índice Geral de Preço de Mercado – IGPM/FGV, ou por índice que vier a

substituí-lo.

Art. 4º - Não se aplicam as disposições desta lei quando o atraso na postagem se der

em razão de caso fortuito ou força maior.

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, 12 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Esta  proposição  visa  a  ser  mais  um  instrumento  de  proteção  e  de

efetivação dos diretos do consumidor, uma vez que a falta da postagem dos documentos

de  cobrança  pelas  empresas  com  a  antecedência  devida  acarreta  uma  série  de

transtornos ao consumidor, inclusive o pagamento de encargos indevidos, como multas

e  juros,  além de,  em muitas  ocasiões,  o  consumidor  ainda  ficar  sujeito  a  cobrança

vexatória, sem ter dado causa ao atraso no pagamento.

É sabido que não são poucas as empresas que se utilizam do artifício de enviar as

faturas e similares coincidindo com a data do vencimento, para que não haja tempo

hábil para pagamento, ganhando assim juros e multa de mora. 

Ante a relevância da matéria  para o consumidor  mineiro,  este parlamentar  espera

contar com o apoio dos colegas que integram este Poder a aprovação deste projeto de

lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Célio Moreira.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.341/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.689/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Usuários das Águas da Região de

Monte Carmelo – AUA –, com sede no Município de Monte Carmelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Usuários das Águas

da Região de Monte Carmelo – AUA –, com sede no Município de Monte Carmelo.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Associação dos Usuários das Águas da Região de Monte Carmelo,

com sede no Município de Monte Carmelo, entidade sem fins lucrativos, abrange os

usuários  das  Bacias  Hidrográficas dos  Rios  Bagagem,  Dourados e  Perdizes,  que

cortam os Municípios mineiros de Monte Carmelo, Romaria, Estrela do Sul, Iraí de

Minas, Patrocínio, Abadia dos Dourados, Coromandel, Douradoquara e Grupiara.

A entidade tem como finalidade assegurar às futuras gerações disponibilidade de

água,  em  padrões  de  qualidade  e  quantidade  adequadas  às  necessidades  das

comunidades e à preservação do ecossistema;  realizar ações para recuperação e

preservação  do  meio  ambiente;  apoiar  os  Municípios  de  sua  abrangência  na

prevenção  de  calamidades  ocasionadas  por  eventos  hidrológicos  naturais  ou

decorrentes  do  uso inadequado dos recursos  hídricos;  buscar  o  saneamento das

cidades, a redução da poluição, o controle da erosão e a racionalização do consumo

de água, visando melhorar a qualidade de vida da população.

Diante  da  importância  das  ações  realizadas  pela  Associação  dos  Usuários  das

Águas da Região de Monte Carmelo,  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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.690/2011

Institui Programa de Ginástica Laboral, a ser desenvolvido em todos os órgãos do

Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Ginástica Laboral, a ser desenvolvido em

todos os órgãos do Estado.

Parágrafo único - Entender-se-á como ginástica laboral a atividade física orientada,

praticada durante o expediente,  com duração de 5 a 15 minutos diários,  tendo o

objetivo de prevenir os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho - Dort.

Art. 2º - O programa de ginástica laboral implantado nos órgãos do Estado será

ministrado  por  profissional  de  educação física  registrado no Conselho  Federal  de

Educação Física e no Conselho Regional de Educação Física do Estado.

Art.  3º  -  O  servidor  deverá,  obrigatoriamente,  apresentar  atestado  médico  de

aptidão física antes de aderir ao Programa de Ginástica Laboral.

Art. 4º - O Programa de Ginástica Laboral será considerado atividade opcional do

servidor.

Art. 5º - O horário e o local da prática de ginástica laboral serão determinados por

cada órgão, de acordo com a sua conveniência.

Parágrafo único - Cada órgão do serviço público afixará, em local visível e de fácil

acesso e leitura, placa ou cartaz informando o horário e o local para a prática da

ginástica laboral.

Art. 6º - O Poder Executivo, por intermédio do órgão competente, regulamentará

esta lei no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação. 

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Marques Abreu

Justificação: Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho - Dort - são

considerados como um conjunto de síndromes que atacam os nervos, os músculos e

os tendões,  especialmente os  membros superiores  e do  pescoço.  São síndromes

degenerativas  e  cumulativas  e  são  sempre  acompanhadas  de  dor  ou  incômodo

provenientes da atividade ocupacional intensiva. Os servidores públicos exercem uma

carga horária de trabalho de 8 horas diárias e, na maior parte do dia, ficam sentados

em frente ao computador, com pouca mobilidade. Sendo assim, é necessário fornecer

um ambiente propício para a prestação do serviço público, garantindo a qualidade de
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vida  do  servidor  e  evitando  seu  afastamento  do  ambiente  de  trabalho.  Assim,  a

ginástica laboral é uma solução econômica e eficiente.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Administração

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

PROJETO DE LEI Nº 1.691/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas 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 Brasília de Minas

o terreno com área de 3.169,56m² (três mil cento e sessenta e nove vírgula cinquenta

e seis metros quadrados) situado na Av. Rui Barbosa, s/n, Centro, nesse Município, e

registrado sob nº 14.589, a fls. 123 do Livro 3-N, no Cartório de Registros de Imóveis

da Comarca de Brasília de Minas.

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

regularização de uma escola municipal, à construção de quartel da Polícia Militar e de

um centro administrativo 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 art. 1°.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: Há mais de 10 anos, o referido terreno é ocupado pelo Município de

Brasília de Minas. A ocupação se deu mediante acordos verbais entre administrações

municipais e estaduais anteriores. Hoje, no terreno em questão, existe uma escola

municipal  com mais  de 400 alunos, razão pela qual  se faz necessária a imediata

regularização do terreno em questão.

Uma vez resolvido o  problema de regularização do terreno,  em vista da  escola

citada e também devido à necessidade da construção de um centro administrativo

municipal,  pelo  fato  de  o  Município  de  Brasília  de  Minas  ser  carente  de  prédios

públicos, encaminhamos o pedido de doação do referido terreno. A medida tem como
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objetivo regularizar uma situação que se arrasta, pois na prática o Município ocupa a

área, conforme dito, há mais de 10 anos.

Informamos  ainda  que  do  terreno,  com  área  de  8.193,60m²,  uma  parte  será

destinada à construção do quartel definitivo da Polícia Militar em Brasília de Minas,

mais especificamente uma área de 3.169,56m², conforme informações repassadas

pelo comando local da Polícia Militar e documentos em anexo.

Por essas razões, solicito aos nobres pares o apoio 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 1.692/2011

Institui normas complementares para licitação e contratos da administração pública

do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Esta lei estabelece normas complementares, para licitações e contratos

administrativos, a que se refere a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no

âmbito do Estado e aplica-se aos órgãos da administração direta dos Poderes do

Estado, aos fundos especiais,  às autarquias, às fundações públicas, às empresas

públicas, às sociedades de economia mista, e às demais entidades controladas direta

ou indiretamente pelo Estado.

Art.  2º  -  A elaboração do edital  de  licitação deverá  observar,  no  que couber,  o

disposto no art. 40 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único - Na elaboração do edital deve-se prever:

I  -  que os documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à

qualificação econômico-financeira do fornecedor prevista nos arts. 28, 30 e 31 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, poderão ser apresentados na versão original, por qualquer

processo  de  cópia  autenticada  por  cartório  competente  ou  por  servidor  da

administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial ou impresso

de sítios oficiais do órgão emissor, desde que certificados digitalmente por autoridade

certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira –

IPC-Brasil.
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Art. 3º - As consultas a documentos diretamente realizadas pela administração em

sítios  oficiais  dos  órgãos  emissores,  desde  que  certificados  digitalmente  por

autoridade certificadora no âmbito da ICP-Brasil, substituirão quaisquer outros meios

de prova para fins de procedimento licitatório. 

Art. 4º - A autenticidade e validade do documento apresentado por meio eletrônico

deverá ser confirmada por membro da Comissão de Licitação, servidor público ou

pregoeiro.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias, sem

prejuízo de sua aplicação imediata.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Rosângela Reis

Justificação:  Esta  proposição  objetiva  adequar  as  licitações  e  contratações

governamentais às novas tecnologias de informação presentes no cenário mundial

atual,  com  a  utilização  de  métodos  de  autenticação  de  acesso,  recursos  de

criptografia,  entre  outros  que  garantam  aos  licitantes  confiabilidade  no  sigilo  de

informações e condições adequadas de segurança em todas as etapas do processo

de  licitação  e  contratação  de  obras  e  serviços  com  os  órgãos  públicos;  à

administração  pública  estadual  a  implementação  de  uma  nova  política  de

desburocratização; e à população maior transparência e benefícios decorrentes de

uma iniciativa de responsabilidade socioambiental com a economia de papel pelo fato

de o processo se dar por meio da internet. Serão atendidos, assim, os princípios de

transparência, economicidade, competitividade e celeridade do processo licitatório. 

Eis um exemplo da era digital  que nos faz refletir,  extraído de matéria do jornal

“Folha de S. Paulo”, de 21/6/2009, Caderno C, pág. 1: “Uma história de 119 anos de

operadores  de  pregão  que  ganham  vida,  literalmente,  no  grito  chega  ao  fim  no

próximo dia 30 de junho de 2009, data do último pregão viva-voz da Bolsa de Valores

BMF&BOVESPA, Bolsa que já passou a de Nova York e se tornou a quarta maior em

valor de mercado no mundo. Em meio à crise, as redes de computadores da Bolsa

substituirão os últimos 90 operadores do pregão (...), que terão agora de mudar de

ramo, como aconteceu com operadores de telégrafo, datilógrafos e taquígrafos.
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GRÁFICO COMPARATIVO DE MOTIVOS DESTA TRANSFORMAÇÃO:

* -  O gráfico comparativo de motivos foi  publicado no “Diário  do Legislativo” de

14.5.2011.

Em que pese a infeliz perda de empregos desses operadores da Bovespa, como

reflexo  de  uma  tendência  mundial,  sabemos  que  operadores  de  telégrafo  e

datilógrafos  acabaram  sendo  absorvidos  em  outras  profissões  e  atividades

econômicas pelo mercado de trabalho ao longo do tempo.

Esta proposição poderá representar um marco regulatório na agilidade do processo

licitatório,  remetendo  à  certificação  digital  a  vasta  documentação  nos  autos  dos

processos elaborados e assinados por meio de recursos eletrônicos, realizados por

autoridade certificadora idônea, credenciada no âmbito da ICP-Brasil.

Segundo o site da Prodemge, “certificado digital é um documento eletrônico que

identifica  uma pessoa física  ou  jurídica  e  também servidores  “web”  (site  seguro).

Quando emitido por autoridade certificadora credenciada pela ICP-Brasil, o certificado

pode ser usado como assinatura digital com força de assinatura de próprio punho.

Através dele, o usuário tem a opção de utilizar a assinatura digital, que permite a

troca de documentos com autenticação, confidencialidade e integridade de conteúdo,

evitando  fraudes  e  falsificações.  Assim,  os  documentos  que  trafegam  por  meios

eletrônicos, para possuírem reconhecimento legal, não mais precisam ser convertidos

em papel, assinados com reconhecimento de firma dos signatários e enviados por via

postal, diminuindo custos. A validade jurídica desses documentos é assegurada pela

Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, de 24/8/2001. São inúmeras as vantagens da

certificação digital, entre elas a conveniência de não ser preciso a pessoa se deslocar

até  órgãos  públicos  ou  desperdiçar  espaço  físico  para  armazenamento  de

documentos.  Nesse  caso,  a  economia  de  papel  é  uma  das  mais  significativas,

surgindo como mais uma ação de responsabilidade ambiental. Afinal, quem acessa

os serviços do governo e órgão público na internet via certificado digital preenche

formulários,  requerimentos e  declarações  digitalmente  e não precisa  mais  manter

documentos impressos, nem mesmo comprovantes ou procurações”.

Tramita na Câmara Federal o Projeto de Lei nº 7.709, de 2007 - cuja votação em

plenário não tem data prevista -, que pretende alterar a Lei Federal nº 8.666, de 1993,
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incluindo a  certificação digital da documentação, especificamente nos arts. 28, 30 e

31, relativas à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à qualificação econômico-

financeira dos interessados em licitações e contratos administrativos para obras e

serviços  com  a  administração  pública  através  de  autoridade  certificadora  e

registradora  no  âmbito  da  ICP-Brasil.  Seguramente,  caso  aprovada,  a  alteração

representará um avanço na política de desburocratização, economia geral e agilidade

em todo o processo licitatório,  bem como significará  a  implantação de política de

responsabilidade socioambiental devido à economia de papel.

Assim, espero contar com a colaboração dos nobres pares desta Casa Legislativa

para a aprovação desta proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Adminstração Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 1.693/2011

Dá a denominação de Deputado Dalton Canabrava ao trecho da Rodovia MG-220

que liga a cidade de Corinto ao entroncamento da BR-040.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Deputado Dalton Canabrava ao trecho da Rodovia MG-

220 que liga a cidade de Corinto ao entroncamento da BR-040.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Esta proposição objetiva prestar uma homenagem ao Deputado Dalton

Canabrava. 

Político,  médico  e  fazendeiro,  Dalton  Moreira  Canabrava  nasceu  em  Curvelo.

Ingressou  na  política  como  Vereador  e  foi  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Curvelo.

Exerceu mandato como suplente de Deputado Estadual (1963-1967) e foi Deputado

efetivo da 6ª à 10ª Legislatura (1967-1987), tendo ocupado os cargos de presidente

das Comissões de Saúde Pública (1971) e de Saúde e Ação Social (1973-1974 e

1979-1982);  Vice-Presidente  das  Comissões  de  Saúde  Pública  (1967-1969)  e  de

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas (1968), entre outros.
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Foi  presidente  da  Assembleia  no  período  de  1985  a  1987.  Elegeu-se  também

Deputado Federal  constituinte para o período 1987-1991 e foi Líder  do PMDB na

Câmara dos Deputados.

- 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 1.694/2011

Obriga  os  hospitais  conveniados  ou  mantidos  pelo  Estado  de  Minas  Gerais  a

implantar  e  manter  em  funcionamento  pelo  menos  dois  leitos  específicos  para  o

tratamento de dependentes de “crack” e outras drogas, através do Sistema Único de

Saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Ficam os hospitais mantidos ou conveniados que recebam recursos do

governo de Minas Gerais obrigados a manter em funcionamento pelo menos dois

leitos  para  o  tratamento  de  dependentes  de  “crack”  e  outras  drogas,  através  do

Sistema Único de Saúde, sem custo para os pacientes.

Parágrafo único - A celebração de convênios com recursos provenientes do governo

do  Estado  de  Minas  somente  será  efetivada  após  o  atendimento  das  exigências

contidas no “caput” deste artigo. 

Art. 2º - A fiscalização do cumprimento da exigência da manutenção de pelo menos

dois leitos para o tratamento de dependentes de “crack” e outras drogas, através do

Sistema Único  de  Saúde,  por  parte  dos  hospitais  conveniados  ou  mantidos  pelo

governo  de  Minas  Gerais  ficará  a  cargo  das  Gerências  Regionais  de  Saúde

instaladas nas principais cidades do Estado pela Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 3º - O não cumprimento por parte do hospital conveniado implica a suspensão

imediata do repasse de recursos pelo governo de Minas Gerais.

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

Sala das Reuniões, 12 de maio 2011.

Tadeuzinho Leite

Justificação: O “crack” é hoje uma epidemia que tem destruído a vida de milhares

de pessoas e afetado de forma devastadora muitas  famílias.  Por  ter  se alastrado
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rapidamente,  a dependência da droga,  embora tenha se transformado num grave

problema de saúde pública, ainda não vem sendo encarada como tal pelos governos.

O acesso ao tratamento  é difícil,  principalmente para as  pessoas de baixo  poder

aquisitivo.  Para  amenizar  esse  quadro,  a  exigência  da  implantação  e  do

funcionamento  de  pelo  menos  dois  leitos  para  o  tratamento  de  dependentes  de

“crack” e drogas similares nos hospitais conveniados ou mantidos pelo governo do

Estado será relevante ajuda para o combate à epidemia da dependência do “crack”

no Estado de Minas Gerais.

Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação 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 1.695/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de bebedouro e banheiro em

repartições públicas e privadas com grande fluxo de pessoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Ficam as repartições públicas e lojas de grande porte que atuam no Estado

onde haja um grande fluxo de pessoas e consequente necessidade de períodos de

espera para atendimento obrigadas a disponibilizar bebedouro e banheiro de acesso

livre ao público.

Art. 2º - A disponibilização de bebedouro e banheiro de uso público também será

obrigatória nas lojas de grande porte instaladas no Estado.

Art.  3º  -  Ficam os programas municipais  e estadual  de defesa do consumidor -

procons - responsáveis pela fiscalização da aplicação desta lei.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os infratores às seguintes

penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência.

II  -  multa no valor  de 1.000 Ufemgs (mil  Unidades Fiscais  do Estado de Minas

Gerais), na segunda ocorrência.

III - multa no valor de 2.000 Ufemgs, nas ocorrências subsequentes.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 12 de maio de 2011.

Tadeuzinho Leite

Justificação: Nas repartições públicas a que a população tem de recorrer para ter

acesso a serviços como retirada de documentos, regularização de imóveis e veículos

e também nas lojas de grande porte, o atendimento, na maioria das vezes, requer

longos períodos de espera. O desconforto natural gerado nesses locais é agravado

pela ausência de bebedouros e principalmente de banheiros para serem utilizados

pela  população  durante  longos  períodos  de  espera.  Na  maioria  dos  casos,  os

bebedouros  e  banheiros  já  existem,  mas  são  disponibilizados  apenas  para  os

funcionários. Nesses casos pequenas adaptações apenas para possibilitar o acesso

ao público  já  seriam suficientes  para  que haja uma adequação às  exigências  da

proposição em questão.

Conto com o apoio dos nobres colegas a esta iniciativa.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 88/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº  687/2011,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com o Sr. José Luiz Scaglioni Filho, Governador do Distrito Rotário

4520,  extensivo a todos  os clubes do Distrito,  pela  realização da XL Conferência

Distrital, em Araxá. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  688/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  pedido  de

providências  para  que  se  estude  a  possibilidade  de  que  a  nova  fábrica  de

refrigerantes da Coca-Cola seja implantada em Governador Valadares. (- À Comissão

de Turismo.)

Nº 689/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Carlos Pimenta, Secretário de Trabalho e Emprego, pela

implantação  do  Projeto  Inclusão  Produtiva  em  Teófilo  Otôni.  (-  À  Comissão  do

Trabalho.)

Nº 690/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto
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de congratulações com a comunidade de Cambuí pelos 119 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 691/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para a construção de ponte sobre o

Rio Paracatu, ligando os Municípios de Santa Fé de Minas e Buritizeiro.

Nº  692/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a construção de ponte sobre o

Rio  Paracatu,  ligando  os  Municípios  de  Santa  Fé  de  Minas  e  Buritizeiro.  (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 693/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel - pedido de providências

para  a  solução  dos  problemas  que  têm  causado  constantes  interrupções  no

fornecimento de energia elétrica nos Bairros Bom Retiro e Residencial Taquaril, em

Betim.

Nº 694/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Presidente da Cemig pedido de providências para a solução dos problemas

que têm causado constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica nos

Bairros Bom Retiro e Residencial Taquaril, em Betim. (- Distribuídos à Comissão de

Defesa do Consumidor.)

Nº  695/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado  e  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que

solicitam seja encaminhado ao Diretor-Presidente da Cemig pedido de providências

com vistas à realização de mutirões nas regiões mais carentes do Estado para a

divulgação dos critérios para inclusão no Programa Tarifa Social e o cadastramento

das famílias com direito ao benefício. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  696/2011,  do  Deputado Hélio  Gomes,  em que solicita  seja  encaminhado ao

Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para que o Município de

São  Geraldo  da  Piedade  seja  transferido  da  Comarca  de  Virginópolis  para  a  de

Governador Valadares. (- À Comissão de Administração Pública.)

Dos Deputados Ulysses Gomes e Carlin  Moura em que solicitam seja realizado

ciclo  de  debates  no  Dia  Nacional  de  Luta  da  Pessoa  com  Deficiência  (21  de

setembro), para avaliar a implantação dos programas de acessibilidade no Estado e
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discutir  as  políticas públicas de inclusão social  das pessoas com deficiência.  (-  À

Mesa da Assembleia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento dos Deputados Ulysses Gomes e

Carlin Moura.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Tiago Ulisses e

Mauri Torres.

Questão de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de informar a esta

Casa nota da Superintendência de Imprensa do Governo de Minas Gerais, exarada

há  poucos  momentos,  relativa  à  greve  da  Fhemig.  (-  Lê:)  “O  governo  de  Minas

reafirma que cumpre rigorosamente todos os direitos previstos na legislação e nos

contratos assinados com os trabalhadores temporários da Fundação Hospitalar  do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig.  No  entanto,  em  reconhecimento  à  importante

contribuição desses servidores, por determinação do Governador Antonio Anastasia,

a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - anuncia o pagamento da

diferença  percebida  pelos  contratados  em  relação  ao  vencimento  dos  servidores

efetivos em igual função no período de junho de 2009 até o término do contrato.

Atendendo reivindicação da categoria, a medida beneficiará 7.345 trabalhadores que

recebiam valores diferenciados acordados em contratos  assinados com a  Fhemig

antes da publicação, em junho de 2009, da lei que regulamenta o contrato temporário

no Estado - Lei Estadual no 18.185. Os pagamentos serão efetuados exclusivamente

após  o  fim  da  paralisação  dos  servidores  e  a  consequente  normalização  das

atividades desenvolvidas por eles na Fhemig. Os valores, retroativos a junho de 2009,

deverão ser incluídos na folha de junho de 2011, a ser paga no mês subsequente -

julho. A concessão do benefício foi comunicada na manhã desta quinta-feira, 12/5, por

representantes da Seplag, da Secretaria de Estado de Saúde e da Fhemig, durante

reunião  com  a  diretoria  da  Associação  dos  Trabalhadores  Hospitalares  de  Minas

Gerais - Asthemg. O governo de Minas já garantiu também a esses trabalhadores,

cujos  contratos  vencem em 2011,  a quitação integral  do Prêmio de Produtividade

relativo  a  2010  e  a  quitação  do  prêmio  relativo  a  2011  proporcional  aos  dias
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trabalhados. Aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em respeito à

determinação do Ministério Público Estadual e após ter sido amplamente discutida

com representantes dos sindicatos, a Lei nº 18.185 dispõe sobre a contratação por

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse

público. No caso dos serviços prestados na área da saúde, a lei estabelece duração

máxima de dois anos para as contratações. É para cumprir essa lei que os servidores

da Fhemig admitidos por  meio de contratos  administrativos estão substituídos por

profissionais  aprovados  no  concurso  público  realizado  pela  Fhemig  em  2009.  O

mesmo ocorrerá, em cumprimento à citada lei,  com outros cargos cujos contratos

vencerão a partir do segundo semestre deste ano. A realização do concurso público

atende ainda a uma reivindicação permanente dos sindicatos e das associações de

trabalhadores da área.” Portanto, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

todas as solicitações dos funcionários da Fhemig feitas através da Asthemg foram

aceitas  tais  quais  foram  solicitadas.  Aproveito  a  oportunidade para  parabenizar  o

governo de Minas Gerais pela sua sensibilidade, a Secretária Renata Vilhena e a

Secretária Adjunta Fernanda Neves, a Secretaria de Saúde e, particularmente, o Dr.

Wagner, que se envolveu muito nessa questão, o Dr. Antônio Carlos, Presidente da

Fhemig,  e,  sobretudo,  o  Governador  Antonio  Anastasia,  que  mostrou  enorme

sensibilidade para a resolução desse problema. As solicitações são justas e foram

atendidas. Também foi feita outra solicitação. Esta Casa receberá uma mensagem do

governo de Minas solicitando a redução da carga horária da enfermagem de 40 para

30 horas. Isso também foi acordado. Em breve essa mensagem será enviada a esta

Casa. No acordo feito hoje pela manhã, no Palácio do governo, com a Asthemg, por

intermédio de seu Diretor-Presidente,  Carlos  Augusto  Martins,  ficou marcada para

amanhã pela manhã uma assembleia para comunicar oficialmente aos funcionários a

decisão do governo. Foi feito um acordo entre a Asthemg e o governo a fim de que as

atividades e o atendimento à população de Minas Gerais possam agora ter sequência

nos hospitais da Fhemig. Sr. Presidente, antes de encerrar, gostaria de perguntar a V.

Exa. se há quórum para continuação da reunião. Não havendo, peço que encerre os

trabalhos, pois ontem vim aqui para fazer uma comunicação e não pude fazê-la. Levo

a V.  Exa.  essa posição porque já  estou acostumado a só ouvir  a  Oposição...  Sr.
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Presidente, solicito a V. Exa. que, não havendo quórum, encerre os trabalhos. Muito

agradecido.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a especial  de segunda-feira,  dia 16, às  20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/4/2011

Às  15h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Fabiano

Tolentino,  Rômulo  Viegas  e  Antônio  Lerin,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Fabiano Tolentino, declara

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

Lerin, 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

pareceres  de  redação  final  e  proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados citados a seguir: Projeto de Lei nº 648/2011, em turno único (Deputado

Rômulo  Viegas);  e  Projeto  de  Lei  nº  742/2011,  em turno único  (Deputado Romel

Anízio). 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, na forma do

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

apresenta, do Projeto de Lei nº 126/2011 (relator: Deputado Rômulo Viegas). Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 464 e 465/2011. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de
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proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes em que solicita seja

realizada visita da Comissão à LXXVII ExpoZebu, em Uberaba-MG, para participar da

abertura oficial do evento no Parque de Exposição Fernando Costa, em 3/5/2011, às

10 horas, e da reunião do Núcleo dos Sindicatos Rurais do Triângulo Mineiro, do Alto

Paranaíba e do Noroeste de Minas, no Salão Nobre da ABCZ, também em Uberaba,

às  14  horas;  Rômulo  Viegas  em que solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública  no  Município  de  Jaboticatubas,  para  discutir  as  atividades  produtivas  nos

segmentos  de  cachaça  e  bananicultura;  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja

realizado debate público, em conjunto com a Comissão de Saúde, para discutir  a

implementação do serviço de inspeção municipal  de produtos de origem animal  e

vegetal, com adesão ao Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária - Suasa

-, no Estado. A Presidência recebe os requerimentos do Deputado Rogério Correia

em que solicita sejam encaminhados ofícios ao Secretário de Estado Extraordinário

de Regularização Fundiária, ao Subsecretário de Agricultura Familiar da Secretaria de

Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  ao  Presidente  do  Conselho

Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  ao  Diretor-Geral  do  Iter-MG e à

Delegacia  do  Ministério  do  Desonvolvimento  Agrário  em  Minas  Gerais  -  MDA -

pleiteando modificações nos trâmites das propostas de crédito fundiário no âmbito da

Unidade Técnica Estadual, de modo a permitir que, uma vez aprovadas na Câmara

Técnica,  elas  sejam  encaminhadas  diretamente  às  instituições  financeiras,

dispensando a obrigatoriedade de aprovação prévia pelo Plenário; em que solicita

sejam encaminhados ofícios ao Secretário de Estado Extraordinário de Regularização

Fundiária,  ao Subsecretário de Agricultura da Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, ao Diretor-Geral do Iter-MG, ao Presidente do Conselho

Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e à Delegacia Regional do MDA no

Estado  pleiteando  articulação para  promover  a  descentralização  da  assistência  à

organização documental das propostas a serem submetidas ao Programa Nacional

de Crédito Fundiário; e em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater a Lei nº 13.965, de 27/7/2001, que cria o Programa Mineiro de Incentivo

ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização e à Transformação do Pequi



1089
____________________________________________________________________________

e  Demais  Frutos  e  Produtos  Nativos  do  Cerrado  -  Pró-Pequi  -,  e  dar

encaminhamentos a sua efetiva implementação. 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 maio de 2011.

Antônio  Carlos  Arantes,  Presidente  -  Fabiano Tolentino  -  Doutor  Viana -  Romel

Anízio - Rômulo Viegas.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 4/5/2011

Às 14h50min, comparecem na Sala das Comissões 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  a criação do

Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional no Estado,

conforme  projeto  de  lei  de  autoria  da  Deputada  Rosângela  Reis,  protocolado  no

Plenário  desta  Casa e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  Em seguida,

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

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 830 e 887/2011 (Deputado Tadeuzinho Leite), e

870/2011  (Deputado  Luiz  Carlos  Miranda).  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Carlos  Pimenta  e  Hélio  Rabelo,

respectivamente Secretário e Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Trabalho

e Emprego; Agnus Rodrigues da Silva, Superintendente de Formação e Qualificação

para o Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego; Claudio Cezar de

Paula,  Chefe  Substituto  da  Seção  de  Políticas  Públicas  de  Trabalho,  Emprego  e

Renda,  representando  o  Sr.  Alysson  Paixão  de  Oliveira  Alves,  Superintendente

Regional  do  Trabalho  e  Emprego  do  Ministério  do  Trabalho;  Marilena  Chaves,

Presidente  da  Fundação  João  Pinheiro;  Frederico  Poley,  Diretor  do  Centro  de
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Estatística e Informação da Fundação João Pinheiro; Carla Cristina Aguilar de Souza,

Professora de Escola de Governo da Fundação João Pinheiro; Jorge André Periquito,

Presidente da Utramig; Geraldo Magela da Silva, Conselheiro Titular do Ceter-MG e

Conselheiro-Diretor  da  Organização das  Cooperativas  de  Minas Gerais;  Leonardo

Vitor Vale, Conselheiro do Ceter - Bancada dos Trabalhadores, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidente, na condição de autora do requerimento que deu

origem  ao  debate,  tece  suas  considerações.  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  convidados,  dos  parlamentares  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, 11 de maio de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Ivair Nogueira - Luiz Carlos

Miranda.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/5/2011

Às 9h30min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Marques Abreu e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  o Presidente”ad hoc”,  Deputado Sargento Rodrigues,

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 Marques Abreu para atuar

como escrutinador.  Realizada  a  votação  e  a  contagem  dos  votos,  o  escrutinador

anuncia que foram registradas três cédulas de votação e que os Deputados Doutor

Wilson Batista e Sargento Rodrigues receberam três votos cada um, para Presidente

e Vice-Presidente respectivamente. Logo após, o Presidente “ad hoc” empossa como

Presidente o Deputado Doutor Wilson Batista e lhe passa a direção dos trabalhos. Em
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seguida, o Presidente eleito empossa o Deputado Sargento Rodrigues como Vice-

Presidente. O horário das reuniões ordinárias é fixado para as quintas-feiras, às 10

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e

para a reunião especial que acontecerá no dia 11 de maio, quarta-feira, às 16 horas,

no Salão Nobre da Casa, com a finalidade de instalar esta Comissão, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Elismar Prado.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/5/2011

Às 11h12min,  comparecem na Sala  das Comissões  os Deputados Sávio Souza

Cruz,  Tiago  Ulisses  e  Carlos  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente, também, o Deputado Doutor Wilson Batista. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, 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 apreciar a

matéria constante da pauta e discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento  de  correspondência  dos  Vereadores  da  Câmara  Municipal  e  de

representantes  do  Município  de  Caldas,  além  de  representantes  do  Município  de

Andradas,  encaminhando  as  conclusões  e  recomendações  tiradas  em  encontro

realizado no dia 7/4/2011, a respeito do problema do rejeito radioativo armazenado no

Município de Caldas, e de correspondência da Vereadora Vânia Teixeira da Rocha,

2ª-Secretária  da  Câmara  Municipal  de  Esmeraldas,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”,  em  26/4/2011.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº

113/2011, no 1º turno (Deputado Antônio Carlos Arantes); e Projetos de Lei nºs 530 e

615/2011, no 1º turno (Deputado Tiago Ulisses). 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
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os  Requerimentos  nºs  403  e  410/2011.  Colocado  em  votação,  é  aprovado

requerimento do Deputado Tiago Ulisses em que solicita o adiamento de votação dos

Requerimentos nºs 327 e 419/2011. Na oportunidade, visando melhor entendimento

da matéria,  o Presidente designa o Deputado Tiago Ulisses como relator dos dois

requerimentos acima citados, e avoca a si a relatoria dos Requerimentos nºs 496 e

497/2011. 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 Fabiano Tolentino em que solicita seja

realizada  reunião  com  convidados  para  discutir  os  diferentes  tipos  de  energia

alternativa,  o  seu  funcionamento  e  as  energias  alternativas  como  o  etanol,  o

biodiesel, a energia solar e a energia eólica; e Rogério Correia em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública no Centro de Convenções de Mariana para

discutir  com  representantes  do  governo  do  Estado,  da  Companhia  Vale,  dos

movimentos sociais,  autoridades políticas e com a população daquele Município a

não reativação da Mina Del Rey. A Presidência recebe, para posterior  apreciação,

requerimento dos Deputados Rogério Correia e Almir Paraca em que solicitam seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Assuntos

Municipais  e  Regionalização,  para  obter  informações  sobre  a  exploração  do  gás

natural  no  Município  de  Brasilândia  de  Minas e  região.  Cumprida  a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Gustavo Valadares - Duarte Bechir.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/5/2011

Às 14 horas, comparecem na Capela da Penha, em Penedia, Distrito do Município

de  Caeté,  os  Deputados  Adalclever  Lopes,  Célio  Moreira  e  João  Vítor  Xavier

(substituindo o Deputado Anselmo José Domingos, por indicação da Liderança do

Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo
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número  regimental,  o  Presidente,  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  sobre  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  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs.  Jadson  do  Bonsucesso  Rodrigues,  Vereador  e  Secretário  da  Mesa  Diretora,

representando o  Sr.  José Raimundo Gomes,  Presidente  da  Câmara Municipal  de

Caeté;  Roger  Gama  Veloso,  Engenheiro  e  Diretor  de  Projetos  do  DER-MG,

representando o Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG e Gustavo

Magalhães  de  Castro,  Secretário  Geral  da  Governadoria;  Francisco  Cardoso,

Engenheiro  e  Gerente  de  Geometria  e  Terraplanagem  do  DER-MG;  Leomar

Fagundes  de  Azevedo,  Engenheiro  e  Consultor  Ambiental  do  DER-MG;  Álvaro

Eduardo Goulart, Coordenador Regional do DER em Itabira; Vereador Cássio Castro;

Manuel Hugo, Secretário de Obras do Município de Caeté; Reginaldo Nunes, Síndico

do Condomínio Quintas da Serra; e Patrícia Saliba Houri Lustosa, Coordenadora de

Projetos  da  Planex  S.A.  Consultoria  de  Planejamento  e  Execução,  que  são

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

Célio  Moreira,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

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

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes, Célio Moreira e João

Vítor Xavier em que solicitam seja encaminhado à Polícia Rodoviária do Estado e ao

DER-MG  pedido  de  providências  para  proibir  o  trânsito  de  veículos  pesados  na

estrada que liga os Municípios de Caeté a Sabará; seja encaminhado ao DER-MG

pedido para que apresente ao DNIT a tecnologia de pontes pré-moldadas e sugira a
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sua utilização sobre o leito do Rio das Velhas, na BR-381; seja encaminhado ao DER-

MG pedido de providências para que acelere o projeto e execução de asfaltamento,

dentro do Programa Caminhos de Minas, da estrada que liga Caeté a Raposos, Via

Morro Vermelho, e a Taquaraçu, bem como da estrada que liga o Município de Nova

União a Bom Jesus; seja encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a

construção de ciclovias e passeios para pedestres no entorno dos trevos da Serra da

Piedade  e  dos  Distritos  de  Penedia  e  de  Roças  Novas  a  serem  reformados  ou

construídos na MG-435, que ligam o Município de Caeté ao entroncamento da BR-

381; seja encaminhado ao DER-MG pedido de providências para instalar sinalizador

eletrônico de velocidade na MG-435, no final do Bairro Mundéus, no Município de

Caeté; seja encaminhado ao DER-MG pedido de providências para o asfaltamento

dos trechos da Rodovia MG-435, compreendidos entre os Distritos de Penha e de

Roças  Novas,  no  Município  de  Caeté,  e  o  asfaltamento  até  a  BR-381;  e  seja

encaminhado  ao  DNIT  e  ao  Setop  pedidos  de  providências  sobre  o  reforço  de

contrapartida aos Municípios de Caeté, Santa Luzia e Sabará em virtude da utilização

de suas vias como rota alternativa para o trânsito intenso de cargas e pedestres.

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

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

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Celinho do Sinttrocel, Presidente - Anselmo José Domingos - Gustavo Valadares.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/5/2011

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira,  André  Quintão,  Cássio  Soares,

Delvito Alves e Luiz Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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.  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou
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os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  1.442,  1.449,  1.450,  1.464  e

1.471/2011 (Deputado André  Quintão);  1.446,  1.454,  1.470,  1.473,  1.476,  1.479 e

1.482/2011 (Deputado Bruno Siqueira);  1.444,  1.453,  1.460,  1.467,  1.475,  1.477 e

1.487/2011 (Deputado Cássio Soares); 1.445, 1.462, 1.463 e 1.480/2011 (Deputado

Delvito Alves); 1.447, 1.461, 1.474 e 1.481/2011 ( Deputado Luiz Henrique); 1.443,

1.448, 1.466 e 1.469/2011 (Deputada Rosângela Reis).  Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. É aprovado requerimento do Deputado

Bruno Siqueira solicitando seja alterada a ordem do dia, para que os Projetos de Lei

nºs 1.047, 305, 421, 773, 786 e 1.028/2011 sejam apreciados em primeiro lugar dessa

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

concluindo  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela  legalidade,  em  turno

único,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.047/2011,  e  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

773/2011 com a Emenda nº 1,  e 786/2011 na forma do Substitutivo nº  1 (relator:

Deputado  Bruno  Siqueira).  Anunciada  a  discussão  do  parecer,  que  conclui  pela

antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 305/2011, é aprovado requerimento do relator, Deputado Bruno Siqueira,

solicitando o adiamento da discussão. São convertidos em diligência às Secretarias

de  Estado  de  Educação  -  SEE  -  e  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -,

respectivamente, os Projetos de Lei nºs 421 e 1.028/2011. Retira-se da reunião o

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

sua vez, os pareceres concluindo pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 949/2011 (relatora: Deputada

Rosângela Reis);  e  no 1º  turno,  dos Projetos  de Lei  nºs  122 e 477/2011 (relator:

Deputado Sebastião Costa). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº 982/2011, com as Emendas nºs 1 a 3,

e no 1º turno, do Projeto de Lei nº 865/2011, na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Cássio Soares); em turno único, do Projeto de Lei nº 1.048/2011, na forma

do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); e no 1º turno, dos Projetos de

Lei  nºs  996/2011,  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique);  e
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1.066/2011,  com  as  Emendas  nºs  1  a  8  (relator:  Deputado  André  Quintão).  Os

Projetos  de  Lei  nºs  5  e  599/2011  são  retirados  da  pauta,  atendendo-se,

respectivamente, a requerimentos dos Deputados Cássio Soares e Luiz Henrique,

aprovados  pela  Comissão.  São  convertidos  em  diligência  ao  Departamento  de

Estradas e Rodagem - DER-MG - o Projeto de Lei  nºs 20/2011 e à Seplag e ao

Prefeito Municipal de Carlos Chagas o Projeto de Lei nº 1.000/2011 (relator: Deputado

Sebastião Costa); à SEE, ao Inmetro e ao Ipem-MG o Projeto de Lei nº 768/2011, à

SEE o Projeto de Lei nº 1.002/2011, e à Secretaria de Estado de Saúde o Projeto de

Lei nº 1.009/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique); à Seplag e ao Prefeito Municipal

de  Cachoeira  de  Minas  o  Projeto  de  Lei  nº  974/2011  (relator:  Deputado  André

Quintão); e à Seplag o Projeto de Lei nº 988/2011 (relator: Deputado Delvito Alves).

Os  Projetos  de  Lei  nºs  86  e  613/2011  são  retirados  da  pauta,  atendendo-se,

respectivamente,  a  requerimentos  dos  Deputados  André  Quintão  e  Delvito  Alves,

aprovados pela Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 95 e 99/2011,

no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação do

prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputada Rosângela Reis e Deputado

André Quintão. 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 103/2011, é deferido o pedido de vista do Deputado André

Quintão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 588 e 730/2011, no 1º turno,

deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  do  prazo

regimental pelos respectivos relatores, Deputados Luiz Henrique e Sebastião Costa.

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 pela juridicidade, pela

constitucionalidade  e  pela  legalidade,  em  turno  único,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

605/2011, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); 914/2011 (relator:

Deputado Cássio Soares); e 987/2011, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Luiz

Henrique). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 643/2011, em turno único, deixa de ser

apreciado em virtude de solicitação de prorrogação do prazo regimental pelo relator,

Deputado  Luiz  Henrique.  O  Projeto  de  Lei  nº  900/2011  é  retirado  da  pauta,
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atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito Alves. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos

de Lei nºs 994, 995, 1.004, 1.005, 1.006, 1.030, 1.092, 1.093, 1.104, 1.153, 1.159 e

1.172/2011; à Secretaria da Casa Civil e Relações Institucionais os Projetos de Lei

nºs  1.149  e  1.185/2011;  ao  autor  e  à  Secretaria  da  Casa  Civil  e  Relações

Institucionais o Projeto de Lei  nº  1.163/2011.  Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão  para  reunião  extraordinária,  em  12/5/2011,  às  9  horas,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Rosângela Reis -  André Quintão - Delvito Alves -

Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De iniciativa popular, o Projeto de Lei n° 5/2011, correspondente ao Projeto de Lei

n° 1.369/2007, que teve sua tramitação reiniciada, nos termos do art. 180, § 1°, I, do

Regimento Interno, “dispõe sobre a isenção do pagamento das tarifas de consumo de

energia elétrica para famílias de baixa renda”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte,  nos  termos  do  art.  188  do  Regimento

Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação
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O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a isenção do pagamento das tarifas de

consumo de energia elétrica para famílias de baixa renda.

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. Na ocasião, a Comissão concluiu pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade  e  ilegalidade  da  matéria.  Tendo  em  vista  a  inexistência  de

mudanças constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação

do projeto, somos levados a ratificar o posicionamento, reproduzindo a argumentação

jurídica apresentada no parecer referente ao Projeto de Lei n° 1.369/2007:

“A proposição em apreço pretende instituir  benefício para a população de baixa

renda, que tem sido penalizada com o alto custo das tarifas de energia elétrica, o que

compromete  sobremaneira  o  orçamento  doméstico.  Trata-se  de  uma proposta  de

grande  alcance  social,  que  estaria  a  contemplar  as  famílias  que  possuem  renda

mensal ‘per capita’ de até um salário mínimo, excluídos os valores recebidos a título

de auxílios previdenciários e demais programas assistenciais municipais, estaduais e

federais, como o Bolsa-Família e similares.

Convertido  o  projeto  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social,  esta  se  manifestou  por  meio  da  Nota  Técnica  anexada  à  proposição,

discorrendo  acerca  da  prestação  desses  serviços  e  enfatizando  a  existência  de

norma que estabelece um critério nacional para o fornecimento de energia elétrica

aos consumidores de baixa renda.

Os óbices de natureza constitucional e legal, entretanto, inviabilizam a tramitação

do projeto, conforme veremos mais adiante.

O art. 21, XII, ‘b’, da Constituição da República atribuiu competência à União para

explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços

e as instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de

água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos.

O titular desses serviços – no caso, a União – optou pela exploração por meio do

sistema  de  concessão,  que  se  encontra  disciplinado  no  art.  175  da  Carta  da

República e na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1975. A mencionada norma jurídica

contém não apenas as regras relativas aos contratos de concessão, como também o
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rol de direitos e obrigações dos usuários dos serviços, além de estabelecer as regras

gerais relativas à política tarifária.

Deve ser lembrada, também, a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica –

Aneel –, autarquia federal incumbida de regular e fiscalizar os serviços de geração,

transmissão, distribuição e o comércio de energia elétrica, em conformidade com as

diretrizes do governo federal.

A Aneel, por seu turno, editou a Resolução nº 456, em 29/11/2000, estabelecendo

as  disposições,  atualizadas  e  consolidadas,  relativas  às  condições  gerais  de

fornecimento de energia elétrica, a serem observadas na prestação e na utilização do

referido serviço público tanto pelas concessionárias e permissionárias quanto pelos

consumidores.

Verifica-se a competência privativa do poder concedente para estabelecer as regras

relativas  à  prestação  do  serviço,  inclusive  aquelas  que  dizem  respeito  à  política

tarifária,  estabelecidas  na Carta  Constitucional  e  na  legislação federal  aplicável  à

espécie.

As mais diversas instâncias judiciárias do País têm reconhecido a prerrogativa do

poder  concedente  para  disciplinar  a  matéria,  sendo  que  a  alteração  das  regras

preestabelecidas  por  meio de  lei  estadual  pode resultar  em conflito  de normas e

possível  desequilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  de  concessão.  Para

corroborar  a  tese,  vejamos  o  seguinte  julgado  do  Supremo  Tribunal  Federal

relativamente à concessão dos serviços públicos:

‘Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Arguição  de  Inconstitucionalidade  da  Lei

11.462,  de  17/4/2000,  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Pedido  de  Liminar.

Plausibilidade jurídica na argüição de inconstitucionalidade com base na alegação de

afronta  aos artigos 175,  ‘caput’ e  parágrafo único,  I,  III  e  V,  e 37,  XXI,  todos da

Constituição  Federal,  porquanto  lei  estadual,  máxime  quando  diz  respeito  à

concessão de serviço público federal e municipal, como ocorre no caso, não pode

alterar  as  condições  da  relação  contratual  entre  o  poder  concedente  e  os

concessionários sem causar descompasso entre a tarifa  e a obrigação de manter

serviço  adequado  em  favor  dos  usuários.  Caracterização,  por  outro  lado,  do

‘periculum in mora’. Liminar deferida, para suspender, ‘ex nunc’, a eficácia da Lei nº
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11.462,  de 17/4/2000,  do  Estado do Rio  Grande do Sul.  (ADI-MC 2299-RS -  Rio

Grande do Sul - Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade - Relator:

Ministro Moreira Alves - Julgamento: 28/03/2001)’.

Em que pese o fato de o art. 2º do projeto prever o aporte de recursos pelo Poder

Executivo para fazer frente às despesas necessárias à implementação do benefício,

não vislumbramos perspectiva de tramitação da proposta nesta Casa”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 5/2011.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente -  Cássio Soares, relator -  Rosângela Reis - Delvito

Alves - Carlin Moura (voto contrário). 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 99/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 99/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  633/2007  cria  o  Programa  de  Apoio  ao

Pequeno  Produtor  de  Cana-de-Açúcar  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências. 

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 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

Inicialmente, cumpre ressaltar que a proposição sob comento tramitou nesta Casa

na  legislatura  passada,  oportunidade  em  que  esta  Comissão  analisou

detalhadamente a matéria no exercício do controle preventivo de constitucionalidade.

O assunto diz respeito a ações concretas do Executivo voltadas para o interesse da
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coletividade, o que afasta a possibilidade da elaboração de lei para o disciplinamento

do assunto. 

O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a instituição do Programa de Apoio ao

Pequeno  Produtor  de  Cana-de-Açúcar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  destinado  ao

produtor cuja propriedade não exceda 250ha.

Cuida a proposição de indicar as fontes dos recursos - financiamentos oriundos de

fundos  públicos  -  destinados  à  implementação  do  Programa,  que  abrange  as

atividades de preparo do solo, plantio, colheita e transporte da cana-de-açúcar. Além

disso, o projeto pretende atribuir à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento competência para fiscalizar a aplicação dos recursos repassados aos

beneficiários do Programa.

A matéria  se  insere  no  domínio  da  competência  legislativa  estadual,  já  que ao

Estado  membro  são  reservadas  as  competências  que  não  lhe  sejam  vedadas,

conforme preveem o “caput” e o § 1º do art. 25 da Constituição Federal. No entanto,

alguns  aspectos  da  proposta  impedem-na  de  prosperar,  visto  que  conflitam  com

preceitos constitucionais.

A Constituição da República, em seu art. 2º, consagrou a tripartição dos Poderes ao

estabelecer  que  “são poderes  da  União,  independentes  e  harmônicos  entre  si,  o

Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Além disso, o constituinte estabeleceu funções

para cada um dos Poderes,  atribuindo-lhes competências  próprias,  sem, contudo,

caracterizá-las com exclusividade absoluta. Segundo Alexandre de Moraes, “cada um

dos Poderes possui uma função predominante, que o caracteriza como detentor de

parcela da soberania estatal, além de outras funções previstas no texto constitucional.

São as chamadas funções típicas e atípicas”  (“Direito  Constitucional”,  9ª  ed.,  São

Paulo: Atlas, pág. 364). 

A elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são atividades

inseridas no rol de atribuições do Executivo, detentor da competência constitucional

para realizar tais ações de governo, e podem prescindir de previsão legal. Assim, a

apresentação  de  projetos  de  lei  que  tratam  de  temas  dessa  natureza  constitui

iniciativa inadequada, porque inócua, uma vez que visa a obrigar o Poder Executivo a

implementar uma ação que já está entre suas competências constitucionais.
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Além disso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade e

não  pode  ir  ao  ponto  de  minudenciar  a  ação  executiva,  prescrevendo  a

implementação  de  programa  governamental,  pois  isso  seria  invadir  o  campo  de

atuação institucional do Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação

dos  Poderes.  Nessa  linha  vem-se  pronunciando  o  Supremo  Tribunal  Federal,

conforme a Decisão de 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.

Quando não prescindem da previsão legal, os programas de ação governamental

devem, necessariamente, estar previstos na Lei Orçamentária Anual, de iniciativa do

Poder  Executivo,  que  compreende  o  Orçamento  Fiscal  e  o  Orçamento  de

Investimento das  Empresas Controladas  pelo Estado;  não  é,  portanto,  o  caso de

iniciativa de projeto de lei criando programa. 

O vício  formal  de  inconstitucionalidade do projeto  pode  ser  sanado  mediante  a

apresentação de substitutivo que estabeleça as diretrizes e os objetivos da Política de

Apoio  ao  Pequeno  Produtor  de  Cana-de-Açúcar  do  Estado.  Assim,  é  lícito  ao

parlamento fixar os parâmetros que nortearão as ações administrativas voltadas para

a execução de determinadas atividades, sem invadir a esfera privativa do Executivo e

sem contrariar o clássico postulado da separação de Poderes.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 99/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece diretrizes para a Política de Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-de-

Açúcar do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Política de Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar do Estado

tem por objetivo criar as condições indispensáveis ao desenvolvimento da cultura da

cana-de-açúcar,  mediante  a  concessão  de  incentivo  financeiro  ao  produtor  cuja

propriedade não exceda 250ha (duzentos e cinquenta hectares). 
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Parágrafo único – Para a consecução do objetivo previsto no “caput”,  incumbe ao

Estado: 

I – promover o cadastramento dos interessados; 

II – criar linhas de crédito com condições especiais destinadas ao financiamento da

cultura da cana-de-açúcar, respeitados os princípios da agroecologia e da agricultura

orgânica;

III – instituir programas e projetos específicos;

IV – promover investimentos em obras de infraestrutura; 

V – dar suporte operacional e logístico a empreendedores; 

VI – incentivar a criação de associações e cooperativas de produtores de cana-de-

açúcar;

VII – fornecer, a preços razoáveis, mudas e sementes;

VIII – estimular a realização de parcerias com a iniciativa privada, organizações não

governamentais e sindicatos; 

IX – celebrar ajustes com entidades públicas e privadas;

X – prestar, gratuitamente, assistência técnica e extensão rural.

Art. 2º – Terão prioridade nas ações desenvolvidas no âmbito da Política de Apoio

ao Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar:

I – pessoas que explorem a terra na condição de posseiro, meeiro, arrendatário,

parceiro ou assalariado;

II – assentados por programa nacional ou estadual de reforma agrária;

III – trabalhadores da agricultura familiar; 

IV – famílias cuja renda bruta anual não exceda R$30.000,00 (trinta mil reais).

Art.  3º  – Decreto do Poder  Executivo indicará o órgão ou entidade responsável

pelas ações voltadas para a implementação da Política de que trata esta lei. 

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

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Carlin  Moura,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Delvito

Alves.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 12/5/2011, as seguintes comunicações:
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Do Deputado  Tiago  Ulisses  notificando  o  falecimento  do  Sr.  Francisco  Pereira,

ocorrido em 11/5/2011, em Campo do Meio. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento do Sr. Otacílio José Ribeiro,

ocorrido em 10/5/2011, em Bom Jesus do Amparo. (- 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 comunidade dos Municípios que compõem a Comarca de

Açucena pelos 61 anos de criação dessa circunscrição judiciária (Requerimento nº

395/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

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 (Requerimento nº 398/2011, do Deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Itambacuri pelos 138 anos de fundação

desse Município (Requerimento nº 404/2011, do Deputado Ivair Nogueira);

de aplauso ao Sr.  Sérgio Augusto Dâmaso de Souza por sua nomeação para o

cargo  de  Diretor-Geral  do  Departamento  Nacional  de  Produção  Mineral

(Requerimento nº 410/2011, do Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com a comunidade de Jaíba pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 411/2011, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Lontra pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 412/2011, da Deputada Ana Maria Resende);

de  congratulações  com a comunidade de São José da Lapa pelos  19  anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 420/2011, do Deputado João Vítor

Xavier);

de  congratulações  com o  Sr.  Antonio  Augusto  Junho Anastasia,  Governador  do

Estado,  pelo  lançamento  do  projeto  educacional  Professores  da  Família

(Requerimento nº 437/2011, do Deputado Neilando Pimenta);



1105
____________________________________________________________________________

de congratulações com a Sra. Ana Lúcia Gazzola, Secretária de Educação, pelo

lançamento  do  projeto  educacional  Professores  da  Família  (Requerimento  nº

438/2011, do Deputado Neilando Pimenta);

de congratulações com a Associação Internacional de Lions Clubes, Distrito LC 12,

pela realização da VII Convenção Distrital (Requerimento nº 463/2011, do Deputado

Celinho do Sinttrocel);

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 (Requerimento nº 464/2011, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Cooperativa Central de Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda. -

Itambé - pelos 62 anos de sua fundação (Requerimento nº 465/2011, do Deputado

Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Ipatinga pelo aniversário desse Município,

comemorado em abril (Requerimento nº 466/2011, do Deputado Luiz Carlos Miranda);

de  congratulações  com  o  Sr.  Reinaldo  Portanova  por  sua  posse  no  cargo  de

Desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  (Requerimento  nº  488/2011,  do  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr.  Saulo  Versiani  Penna por  sua posse no cargo de

Desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  (Requerimento  nº  489/2011,  do  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Estevão Lucchesi de Carvalho por sua posse no cargo

de Desembargador do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 490/2011, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Osvaldo Oliveira Araújo Firmo por sua posse no cargo

de Desembargador do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 491/2011, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. José do Carmo Veiga de Oliveira por sua posse no

cargo  de  Desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  (Requerimento  nº  492/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  o  Sr.  Walter  Luiz  de  Melo  por  sua  posse  no  cargo de

Desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  (Requerimento  nº  493/2011,  do  Deputado
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Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra.  Maria Luíza de Marilac Alvarenga Araújo por sua

posse  no  cargo  de  Desembargadora  do  Tribunal  de  Justiça  (Requerimento  nº

494/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra. Áurea Maria Brasil Santos Perez por sua posse no

cargo de Desembargadora  do Tribunal  de Justiça  (Requerimento  nº  495/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais por 43 anos

de sua fundação (Requerimento nº 500/2011, do Deputado Bruno Siqueira);

de congratulações com o Sr. Jarbas Soares Júnior, ex-Procurador-Geral de Justiça,

por  sua eleição para o Conselho Nacional do Ministério Público (Requerimento nº

502/2011, do Deputado Délio Malheiros);

de aplauso à empresa Free Projetos por homenagear o Norte de Minas na edição

deste ano do evento Comida di Buteco (Requerimento nº 504/2011, do Deputado Luiz

Henrique);

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

(Requerimento nº 507/2011, do Deputado Neider Moreira);

de congratulações com a comunidade de São Vicente de Minas pelos 73 anos de

fundação desse Município (Requerimento nº 527/2011, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Juatuba pelos 19 anos de fundação desse

Município (Requerimento nº 528/2011, do Deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  Faculdade  de  Filosofia,  Ciências  e  Letras  Santa

Marcelina, do Município de Muriaé, pelos 50 anos de sua criação (Requerimento nº

541/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Hospital Felício Rocho por ter-se tornado referência no

tratamento  de  tumores  ao adotar  procedimentos  de  alta  tecnologia que oferecem

mais conforto,  eficácia e segurança aos pacientes (Requerimento nº 548/2011,  da

Comissão de Saúde).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/5/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Discussão  e  Votação  de  Indicações:  Requerimento  do  Deputado  Rogério

Correia;  discursos  dos  Deputados  Rogério  Correia  e  Luiz  Henrique;  votação  do

requerimento; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; questão

de ordem - Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Ana Maria

Pacheco para o Cargo de Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop -;

requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação do requerimento - Indicação,

Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. José Geraldo Oliveira Silva para o

Cargo de Presidente da Fundação Educacional Caio Martins - Fucam -; requerimento

do Deputado Rogério Correia; aprovação do requerimento -  2ª Fase: Discussão e

Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 540/2011; renovação da votação do Substitutivo nº 1; aprovação - Votação, em 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  541/2011;  aprovação na  forma do Substitutivo  nº  1  -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 667/2011; aprovação - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 821/2011; discurso do Deputado André Quintão; questão

de ordem; discursos dos Deputados André Quintão e Pompílio Canavez; questão 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 - Ana

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

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

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

Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
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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 - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -  Mauri  Torres  -  Neider  Moreira  -

Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes

- Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  9h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado 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),

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, requerimentos e

indicações.

Discussão e Votação de Indicações

O  Sr.  Presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia

solicitando que a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Ana

Maria Pacheco para o Cargo de Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto -

Faop - seja apreciada em primeiro lugar. Com a palavra, para encaminhar a votação,

o Deputado Rogério Correia.
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O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, peço que V. Exa. leia o requerimento

novamente,  para  que  os  Deputados  prestem  atenção.  Fizemos  um  acordo  de

inversão de pauta para votarmos, primeiro, os projetos. 

O Sr. Presidente - (- Lê:) 

“O Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer a inversão da pauta,

de  modo que a indicação do nome da Sra.  Ana Maria Pacheco para  o cargo de

Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop - seja apreciada em primeiro

lugar.”

O Deputado Rogério Correia* - Fizemos um processo de negociação para votarmos

hoje os projetos de lei. Vieram duas indicações, mas ainda não existe consenso do

Bloco Minas sem Censura para sua votação. Por isso solicitamos que a indicação

seja adiada e que votemos os projetos. V. Exa. sabe que questionamos a motivação

que leva o Governador a nomear ou a indicar representantes de institutos, inclusive

os que estão na pauta de hoje, estando já trabalhando, já foram indicados. Fomos ao

Ministério  Público  e  conversamos  com  o  Procurador  do  Estado  sobre  essas

indicações, por exemplo a da Fundação Educacional Caio Martins - Fucam -,  que

está na pauta de hoje, e a da Faop, cujo nome é o da Sra. Ana Maria Pacheco, para a

qual  apresentamos  o  requerimento.  A Sra.  Ana  Maria  Pacheco  foi  exonerada  e,

depois, indicada sem que a Assembleia Legislativa a sabatinasse e sem aprovação

do Plenário. Tanto isso é verdade, que está na pauta do Plenário do dia de hoje. Mas,

em  todos  os  casos  de  que  temos  notícia,  as  pessoas  já  estão  trabalhando  e

ordenando despesas.

A Constituição do Estado é muito clara e estabelece que, previamente, os nomes

têm  que  ser  sabatinados  e  aprovados  pela  Assembleia  Legislativa.  Nisso  há  um

desrespeito evidente do Governador do Estado com o Poder Legislativo. Se a base

do governo não se importa, que retire essa obrigatoriedade da Constituição. Mas, se

a Constituição obriga que a Assembleia Legislativa aprove os nomes previamente,

assim tem que ser feito.  O Governador  não pode meter  a caneta e nomear uma

pessoa cujo nome ainda não apreciamos. Isso me causa indignação. Por vezes, vejo

a  oposição ao governo Dilma reclamar  de  falta  de  respeito da  Presidenta  com o

Poder Legislativo no Senado. Pessoalmente não vejo nada disso: a Presidenta envia
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projetos de lei  e  outras questões para o Senado,  como manda o figurino.  Aqui  a

Assembleia Legislativa está paralisada porque não há iniciativa nenhuma do governo.

Deveria ter sido feita, por exemplo, uma discussão sobre a reforma administrativa,

mas o Governador meteu a caneta e, por lei delegada, criou cargo, criou secretaria e

subsecretaria. Fez o que quis, sem que o Poder Legislativo fizesse um balanço sobre

o  funcionamento  da  máquina  administrativa  do  Estado.  E,  agora,  recebemos

indicação para fundações e institutos, como a Fucam, a Faop e o IEF.

Aliás, diga-se de passagem, a Justiça bloqueou os bens de Humberto Candeias,

ex-Chefe do IEF, acusado de desviar R$7.000.000,00. Seus bens foram bloqueados

pelo  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  que  tenta  recuperar  pelo  menos

R$7.100.000,00 desviados dos cofres públicos. Agora já é o Tribunal de Justiça, já

não é o Ministério Público. Por isso é importante que a Assembleia analise quem está

sendo  indicado.  O  desvio  do  IEF  é  um  problema  pelo  qual  o  governo  tem  que

responder. Por isso, quando chegar a aprovação do IEF, teremos que verificar e saber

que procedimento tem sido adotado pelo governo para a apuração do que foi feito

dentro do IEF. Estava para vir para cá um projeto unificando IEF e Igam, sem fazer

um balanço do que foi feito dentro do IEF. São R$7.000.000,00 de verbas desviadas

do IEF. Está aqui o bloqueio de bens do ex-Chefe do IEF. Estamos cobrando para que

não se aprovem, na Assembleia Legislativa, nomes de qualquer maneira, ou, pelo

menos, não vamos dar aval ao governo para que ele possa nomear, da forma como

quer, aqueles cujos nomes deveriam aqui ser aprovados. Aliás, o governo já erra no

caso  daqueles  que  não  tinham  de  ser  aprovados.  É  bom  o  procedimento  de

aprovação pela Assembleia. Por exemplo, foram aprovados nomes que o governo já

retirou por uma questão de crise, em vista da questão do Ficha Limpa. Se tivessem

passado  pela  Assembleia  Legislativa,  teríamos  feito  uma filtragem.  É  exatamente

esse o motivo. Essa notícia do desvio de R$7.000.000,00 dentro do IEF veio a calhar.

Quero saber do Governador Anastasia o que está sendo feito de concreto para apurar

isso. O Presidente do PSDB disse que nada ficará sem resposta, por isso estamos

cobrando, mais uma vez, uma posição do Governador.

Nós,  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  estamos  pensando  em  propor  mais  uma

comissão  parlamentar  de  inquérito  para  verificar  a  situação  do  IEF;  porém,
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desanimamos,  porque  colhemos  23  assinaturas,  ficam  faltando  três,  e  nada  é

apurado. Tudo fica sem resposta, e nada é apurado. Aqui, em Minas, as sujeiras que

deveriam  ser  corrigidas  acabam  ficando  escondidas  debaixo  do  tapete.  Tenho

reclamado muito disso. Então, nesse caso que estamos discutindo agora, fica claro

que não podemos aprovar as indicações. Por isso fiz esse requerimento solicitando

uma inversão, para ganharmos tempo. 

Isso não significa obstrução ao procedimento da Assembleia e a seu funcionamento

como um todo. Hoje estamos completando 100 dias de mandato. São 100 dias de

muita atuação, em especial nas Comissões, que têm funcionado de forma exemplar.

Uma grande novidade nesses 100 dias foi a formação e a concretização de um bloco

forte de oposição, o Minas sem Censura. Estamos comemorando hoje 100 dias de

existência de um bloco que, em Minas Gerais, foi a grande novidade desse período,

embora o governo não quisesse, ou seja, embora tenha tentado, por todos os meios,

impedir  a unidade das oposições na Assembleia Legislativa; todavia essa unidade

tem feito com que procedimentos equivocados do governo sejam corrigidos. 

Tivemos, por exemplo, o caso do hotel do Ipsemg, que também terá de submeter-se

à aprovação desta Casa. Para aprovar o nome do Ipsemg, queremos saber quais

procedimentos têm sido  adotados depois  da denúncia que fizemos no tocante ao

hotel  do  Instituto.  O  nome indicado  pelo  Governador  tem  de  ser  aprovado  aqui,

também nos moldes dessa indicação que estamos discutindo agora por meio do meu

requerimento.  Vimos  a  pretensão  de se  construir  um hotel  de  luxo  no  prédio  do

Ipsemg, na Praça da Liberdade, por um aluguel no valor de R$15.000,00. Imaginem

alugar um prédio daqueles por R$15.000,00, Jayro Lessa! V. Exa., que é “expert” em

negócios, que tem um tato muito grande para negócios, imagine construir um hotel

por um aluguel de R$15.000,00, na Praça da Liberdade!  É um negócio da China!

Conseguimos desfazer isso, mas gostaríamos de saber se o Ipsemg vai continuar

com esse tipo de atitude, leiloando seus bens, entregando aos amigos do rei os bens

que  custou  tanto  a  adquirir,  bens  que  são,  aliás,  dos  próprios  servidores.  Esses

problemas nos levam a não dar aval ao Governador, quando faz nomeações antes da

aprovação da Assembleia. Foi uma vitória que conseguimos em nossa Constituição,

por  iniciativa, na época, do Deputado Miguel  Martini  - quero parabenizá-lo -,  que,
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depois foi eleito Deputado Federal e foi candidato a Senador. Deixou a esta Casa

essa importante prerrogativa de decidir,  aprovar  ou não, os nomes indicados pelo

Governador do Estado para esses cargos essenciais. É uma prerrogativa de que nós,

Deputados,  não  podemos  abrir  mão.  O  Governador  tem  nos  retirado  essa

prerrogativa  por  meio  de  um  truque:  designar.  Mas  não  existe  designar  como

instrumento jurídico em relação a  esses cargos,  que têm de ser  preenchidos por

nomeação. Ele inventou uma designação que não existe.

Sr. Presidente, no que for possível, vamos retardar a votação desses nomes, até a

resposta do Ministério Público. Apresentamos a questão ao Dr. Alceu, responsável

maior  pelo  Ministério  Público,  para  que  analise  essas  medidas  tomadas  pelo

Governador, se são juridicamente permitidas. Se não o forem, o Governador vai ter

de responder por crime de responsabilidade, por ter passado por cima não apenas do

Poder Legislativo, mas da Constituição do Estado, o que é ainda mais grave. O Prof.

Anastasia  é  profundo conhecedor  da  Constituição do Estado.  Em relação a  esse

caso, fica até difícil dizer que foi mal orientado, porque é conhecedor da Constituição,

ajudou  na  sua  elaboração,  foi  assessor  da  Constituinte,  época  em  que  prestou

relevantes serviços. Não há como o Governador fugir dessa responsabilidade.

Então,  Sr.  Presidente,  como disse,  não  há  procedimento  do  Bloco  Minas  sem

Censura de paralisação da pauta como um todo. Há projetos de lei a serem votados

posteriormente. Estamos dispostos a analisá-los. São projetos simples. Também não

há projeto de importância do governo. O que poderia haver, ele o fez por meio de lei

delegada, o que deixou a Assembleia sem a importância devida, do ponto de vista de

projeto de lei. Somos importantes em relação às nossas Comissões, às análises e às

fiscalizações que fazemos. Peço, então, a V. Exa. que aprovemos o requerimento

para adiar a discussão das indicações e votarmos os projetos de lei que constam na

pauta.  Solicito  ainda  ao  Ministério  Público  uma  resposta  mais  rápida,  ao  que

apresentamos a respeito dessa usurpação das prerrogativas do Poder Legislativo em

fazer a análise das indicações do Governador. Muito obrigado.

O Sr.  Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Luiz

Henrique.

O Deputado Luiz Henrique* - Há mais de 30 dias, participei da Comissão Especial
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que aprovou o nome da Sra. Ana Maria Pacheco para a Fundação de Arte de Ouro

Preto, pessoa muito competente. O que está havendo? Está faltando agilidade por

parte do Plenário para discutir e aprovar. Não adianta jogar a culpa no Executivo, que

cumpre a Constituição. Gostaria de dizer que o Governador encaminhou a indicação

há mais tempo, que foi aprovada em Comissão e apenas aguarda a discussão no

Plenário. Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Vanderlei Miranda - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que não

registraram  sua  presença  no  painel  que  o  façam  neste  momento.  A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário, e não registrar o seu voto. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, meu voto não foi computado. Meu

voto é “sim.”

O Deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Deputado Elismar Prado - Presidente, meu voto é “sim”.

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 37 Deputados, que, somados

aos  7  em  comissões,  perfazem  o  total  de  44  parlamentares.  Está  ratificada  a

aprovação do requerimento.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, apenas uma questão de ordem a

respeito da votação. O Regimento Interno diz que é preciso que existam, para efeito

de aprovação, 39 Deputados em Plenário. 

O Sr. Presidente - Foram registrados 33 votos. Computando-se os Deputados que

proferiram seus votos por meio do microfone e os Deputados nas comissões, está

aprovado o requerimento.
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O Deputado Vanderlei Miranda - Mas, Sr. Presidente, o Regimento Interno diz que,

para efeito de validar a votação, é preciso que o Deputado esteja em Plenário.

O  Sr.  Presidente  -  Respondendo  à  questão  de  ordem  de  V.  Exa.,  art.  126  do

Regimento Interno: (- Lê:) 

“Será  computada  a  presença,  para  todos  os  efeitos  regimentais,  como  se  no

Plenário  estivesse,  do  Deputado  presente  à  reunião  de  Comissão  realizada  no

Palácio da Inconfidência concomitantemente com reunião da Assembleia Legislativa.”

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Ana Maria Pacheco

para o cargo de Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop. A Comissão

Especial opina pela aprovação do nome. Vem à Mesa, requerimento do Deputado

Rogério  Correia  solicitando  o  adiamento  da  votação  da  referida  indicação.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. José Geraldo Oliveira

Silva para o Cargo de Presidente da Fundação Educacional Caio Martins - Fucam. A

Comissão Especial  opina pela aprovação do nome. Vem à Mesa requerimento do

Deputado  Rogério  Correia  solicitando  o  adiamento  da  votação  da  mencionada

indicação.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

540/2011,  do  Governador  do  Estado,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município  de  Itueta  o  imóvel  que  especifica.  A Comissão de Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Presidência vai renovar a votação do

Substitutivo n° 1. Em votação, o Substitutivo n° 1.  As Deputadas e os Deputados que
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o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, no 1º turno, o Projeto de Lei nº 540/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 541/2011, do Governador do Estado, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica. A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1, da Comissão de Justiça. Em

votação,  o  Substitutivo  n° 1.  As  Deputadas  e  os  Dep utados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 541/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 667/2011, do Governador do Estado, que

altera 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 Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  À Comissão de

Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 821/2011, do Deputado Fred Costa,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ponte Nova o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido  em 1º turno.  Em discussão,  o  projeto.  Com a palavra,  para

discuti-lo, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, concedo aparte ao Deputado Rogério

Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Apenas  quero  1  minuto  para

parabenizar o Deputado Vanderlei Miranda, que, há bastante tempo, levantou uma

questão importante nesta Casa: a votação através do quórum. Corretamente parece

que todos nós entendemos o recado, porque não é possível a Assembleia Legislativa

permanecer trabalhando com quórum limitado na votação de projetos. Não faço eco
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àquilo que a imprensa entende de forma equivocada, ou seja, o funcionamento da

Assembleia através das suas comissões e dos trabalhos que são feitos. Quanto a

isso, não há a menor dúvida do trabalho que tem feito cada parlamentar nestes 100

dias que estamos completando. E isso tem ocorrido de maneira cada vez maior por

parte de cada Deputado e da Assembleia como um todo. Mas é importante que, na

discussão e  na  aprovação dos projetos,  dispensemos  uma atenção especial.  E  o

Deputado Vandelei abordou isso de maneira bastante efusiva, que, por vezes, poderia

parecer um pouco mais insistente. Mas ele demonstrou a validade do que queria.

Portanto quero parabenizar publicamente a postura do Deputado Vanderlei.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Bem,  Sr.  Presidente,  quero  cumprimentar

primeiramente a base do governo presente. Parece que o encontro com o Secretário

ontem foi bastante proveitoso. É bom a Casa estar cheia para discutirmos os projetos

importantes que dizem respeito ao Estado de Minas Gerais.

Esse projeto do Deputado Fred Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Ponte Nova o imóvel  que especifica -  querida Ponte Nova,  terra do

nosso querido Reinaldo, terra do João Bosco e de tantos outros conterrâneos ilustres

-, foi resultado de desarquivamento de projeto apresentado pelo ex-Deputado Fábio

Avelar  na  legislatura  anterior.  Esse  projeto  tem  uma  finalidade  social  muito

importante. É um terreno, na faixa de domínio, que, por questões legais, se encontra

pendente com o DER. Há 47 famílias residindo ali. E o Município está implementando

um programa de melhoria  nas condições de habitabilidade,  principalmente com a

recuperação  de  áreas  degradadas,  a  contenção  de  encostas  e  o  serviço  de

saneamento.  Então  é  importante  essa  regularização,  para  que  as  famílias  sejam

atendidas em todas as questões, até saneamento.

Em  se  tratando  de  saneamento  -  por  isso  é  importante  a  Assembleia  discutir

projetos dessa natureza, repito -, é necessário que esta Casa Legislativa tome outras

providências,  Deputado  Carlin.  Reitero,  ao  discutir  esse  projeto  e  aproveitando  a

presença  dos  Líderes  da  base  do  governo  nesta  manhã,  uma  questão  muito

importante. Estivemos na Copanor na semana passada. E o Diretor-Presidente dessa

empresa reafirmou que ela não prestará atendimento de água e esgoto a povoados e

localidades  com  até  200  habitantes.  Esta  Casa  aprovou  a  criação  da  Copanor,
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subsidiária da Copasa, justamente para atender a famílias no semiárido mineiro. A

Copanor  começou  a  implantar  os  seus  serviços  de  água  e  esgoto  no  Vale  do

Jequitinhonha,  mas  excluiu  o  atendimento  a  localidades  com até  200  habitantes.

Então, aprovamos um requerimento para que o Governador Anastasia determine que

a Copanor  cumpra  a  lei,  porque,  no  Plano  Plurianual  de  Ação Governamental,  a

Assembleia aprovou uma ação específica de atendimento a povoados e localidades

com até 200 habitantes, mas a Copanor alega que não tem recursos para isso.

Quando  houve  esse  desmembramento,  a  Copasa  passou  a  ter  lucros  e  a  ser

superautônoma. Há recursos do Tesouro que podem ser deslocados para a Copanor.

O Município de Ponte Nova, por meio desse projeto do Deputado Fred Costa, está

desenvolvendo um programa de saneamento e de habitabilidade. Queremos que o

governo  do  Estado,  por  meio  da  Copanor,  faça  o  mesmo  nos  Municípios  do

Jequitinhonha em cujos povoados e localidades existam até 200 habitantes, porque

esses habitantes estão tendo de carregar água em latas por 3km, 4km.

O Sr. Presidente - Deputado André Quintão, não estou entendendo: esse projeto

não tem nada a ver com a Copanor.

O Deputado André Quintão* - Tem a ver com saneamento.

O Sr. Presidente - Não, a Copanor não consta nesse projeto.

O Deputado André Quintão* -  Tem a ver  com saneamento.  Então,  vou falar  da

Copasa. Como disse ontem e vou repetir agora, quando a Copasa abriu o seu capital,

criou a Copanor. Antes, havia o tal do subsídio cruzado, que permite que o milímetro

cúbico  de  água  numa Capital  seja  muito  mais  barato  que  numa implantação  no

povoado de uma localidade distante. Por isso, o recurso auferido aqui era reinvestido

em áreas mais pobres. A Copanor é como se fosse aquela parte que “dá prejuízo, por

isso,  fica para lá”;  e  a Copasa, banda boa, que dá lucro, fica para os  acionistas,

Deputado Fabiano Tolentino. O Deputado Arlen Santiago, que é da região, sabe o que

estou  dizendo.  A Copanor  alegou  que  conseguiria  ter  sustentação  tarifária  e  de

rendimentos, mas teria  de investir  mais nos povoados e localidades com até 200

habitantes. Então, tirou esse pessoal por critério interno de atendimento.

Levei  essa  questão  ao  Governador  Anastasia  -  todos  sabem  que  sinto  grande

respeito por ele -, que é uma pessoa comprometida com o interesse público. Acho até
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que essa decisão foi tomada no governo anterior, quando o Governador Anastasia

não estava à frente do Executivo, assim como o atual Presidente da Copasa também

não  estava.  Acredito  que  foi  uma  decisão  tomada  por  pressão  de  acionistas

minoritários da Copasa.

O Sr.  Presidente -  Deputado André Quintão, esse projeto trata de uma questão

fundiária, trata da doação de um imóvel de 25.500m2  , portanto não tem nada a ver

com Copanor nem com Copasa. Gostaria que o Deputado discutisse o projeto que

está em pauta.

O Deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  voltarei  a  discutir  o  projeto,  mas,

obviamente, respeitando os colegas.

O  Deputado  Arlen  Santiago  (em  aparte)*  -  Deputado  André  Quintão,  acho

interessante discutirmos e, se possível, mais rapidamente, porque temos o caso não

só de Ponte Nova, mas também de outros Municípios. Há 1.200 projetos esperando

para entrar na pauta. Não dá para usarmos o Regimento Interno, que dá ao Deputado

o  direito  de  discutir  por  1  hora  um  projeto  que  já  foi  bastante  discutido  nas

Comissões, que é o fórum adequado. Isso é muito importante. A Copanor foi criada

para  resolver  um  problema de  atuação  da  Copasa.  Por  seu  estatuto,  a  Copasa

detinha  concessões  apenas  de  sedes  de  municípios,  não  podia  atuar  em  outras

áreas.  Infelizmente,  os  órgãos  nacionais  de  fomento,  como  o  BNDES  e  a  CEF

cobram juros caros. O sistema financeiro brasileiro é um maná, é um céu. Assim, o

Governador Anastasia bolou a ideia de, com recursos do Tesouro, instalar a Copanor

em regiões de baixo IDH. Nessa primeira fase, apenas 92 municípios serão atingidos.

Participei  de  duas  das  várias  audiências  públicas  realizadas  sobre  esse  tema.

Estive em Araçuaí e em Teófilo Otôni onde havia um movimento do seu partido contra

a Copanor, dizendo ser ela nociva àquela região. Hoje, sabemos que a posição de

alguns membros de Comissões nas audiências realizadas em Araçuaí e em Teófilo

Otôni  estava  errada.  A Copanor  não  é  nociva,  principalmente  porque  não  toma

dinheiro  emprestado.  Se  a  Copasa  toma  dinheiro  emprestado  para  fazer  um

investimento, esse dinheiro é tirado das contas de água e esgoto. Por isso, queremos

preservar a Copanor nas áreas de menor IDH. Acontece que, nos moldes em que a

Copanor  foi  concebida inicialmente,  as  mansões de Teófilo  Otôni  pagariam tarifas
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subsidiadas. Por isso, optou-se por instalar a Copanor em comunidades de até 5 mil

habitantes, as mais necessitadas, onde vivem pessoas que estão abaixo da linha da

miséria. Para comunidades de menos de 200 habitantes estamos buscando outros

caminhos.  Como  o  governo  nacional  arrecada  quase  70%  de  todos  os  tributos

brasileiros, a Fundação Nacional de Saúde poderá atender a essas comunidades. No

dia  20,  Minas  Gerais  entregará  à  Codevasf,  por  intermédio  do  Igam,  inúmeros

projetos referentes a municípios da bacia do São Francisco, que estão sem água.

Existem  outros  projetos  para  as  comunidades  mais  carentes  que  não  podem, às

vezes, nem pagar a água e que têm de desligar a energia elétrica.

Queria esclarecer esse assunto e solicitar  aos Deputados que discutíssemos os

temas e votássemos os projetos o mais rápido possível, pois estão chegando 1.200

projetos de interesse da população de Minas Gerais. Muito obrigado, Deputado André

Quintão.

O Sr. Presidente - O Deputado André Quintão começou a discutir um tema fugindo

do assunto  do projeto,  e  o  Deputado Arlen  Santiago solicitou  aparte  tocando em

assunto que não estamos discutindo no Plenário.  Considero isso um desrespeito.

Solicito  que os Deputados sigam o  Regimento  Interno,  pois  estamos discutindo o

Projeto de Lei nº 821/2011.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado André Quintão que, neste

momento, procede à discussão do Projeto nº 821/2011, também quero debater este

projeto, mas antes, quero fazer um registro que considero extremamente positivo: o

grande quórum no Plenário desta Casa, na manhã desta quarta-feira. Quando os

Deputados não comparecem ao Plenário, vamos ao microfone para criticar. Quando

estão presentes, também temos de elogiar o papel da Casa e a presença da base do

governo no Plenário. O Parlamento é o local para aprofundar o debate, para discutir.

Isso que V. Exa. faz neste exato momento é muito importante.

Quero adentrar  a discussão do Projeto nº  821/2011,  porque ele visa a doar ao

Município  de  Ponte  Nova uma área de  25.500m².  Esse  terreno,  ilustre  Deputado

André Quintão, como V. Exa. já esclareceu, tem por objetivo ajudar o Município de

Ponte  Nova  na  implementação  de  um  programa  de  melhoria  das  condições  de

habitabilidade, em parceria com o governo federal, o governo da Presidente Dilma,
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que tem compromisso com os Municípios, tem ajudado os Municípios. Os Municípios

vivem dificuldades, mas eles já viveram épocas piores. Houve época em que, nas

portas das Prefeituras, formavam-se filas e mais filas a partir das 3, das 4 horas da

manhã. Hoje, graças a Deus, os Prefeitos não têm esse tipo de problema, apesar de

terem muitos outros. 

Obviamente, na medida em que o País vai avançando e as condições de vida vão

melhorando,  as  demandas  vão  aumentando,  mas  nem  sempre  o  orçamento  é

suficiente para a prestação de todos os serviços públicos. A olhos vistos, o Brasil tem

melhorado,  o interior  tem melhorado.  Tanto isso é verdade,  que,  a cada ano que

passa,  o  que  mais  se  vê  pelo  interior  são  disputas  acirradas  pelas  Prefeituras.

Prefeitos  querendo  voltar  ao  poder.  Isso  é  muito  bom  e  democrático.  Não  vejo

nenhum  Prefeito  dizendo  que  já  não  deseja  voltar  à  Prefeitura.  Todos  querem  a

reeleição, e é bom que assim seja. 

O programa, segundo o qual o terreno será doado em condições de habitabilidade,

em parceria com o governo federal,  prevê intervenções de recuperação de áreas

degradadas, de leitos de rios, de nascentes de água. Aliás, Deputado André Quintão,

existem programas do governo federal com financiamento voltado para a recuperação

de importantes nascentes, diferentemente do que ocorre no interior de Minas, em que

várias  nascentes  são  utilizadas  pela  Copasa  para  a  captação  de  água  para

determinados Municípios. Assim, o que a Copasa faz é cercar a área, uma vez que o

pequeno proprietário ou o pequeno agricultor não tem a devida informação a esse

respeito. A Copasa fica de bico calado, utilizando a água, e não paga um centavo ao

proprietário da terra. Se a pessoa não corre atrás, a Copasa vai continuar cobrando

pela água. Em compensação, o Igam está bem ágil  no interior.  Ele já começou a

colocar prazo para a cobrança da água. Cada pequeno agricultor deste Estado que

capta água numa fonte ou tem um poço artesiano já vai ser cobrado, ou seja, terá de

pagar uma taxa pela utilização de água.

Deputado André Quintão, eles chegam ao interior e convocam a comunidade como

se fosse para discutirem a agricultura familiar e anunciam a cobrança da água. No

programa a  que  fiz  referência,  o  terreno será  destinado à  recuperação  de  áreas

degradadas e contenção de encostas. Ilustre Presidente, Deputado José Henrique,
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nesse programa, a  área também será usada para  serviço de saneamento.  Serão

25.5000m destinados ao serviço de saneamento, entre outros, além da regularização

dos  locais  atendidos  pelas  obras.  É  um  programa importantíssimo,  e  o  principal

aspecto é o saneamento. Serão atendidas mil famílias, especialmente no sistema de

habitação.

Deputado André Quintão, essa área é fundamental e vai atender a dois importantes

programas do PAC, que tem como prioridade absoluta o saneamento e a habitação

popular. 

O Deputado André Quintão* - E também o programa Minha Casa Minha Vida.

O Deputado Carlin  Moura (em aparte)*  -  Exatamente. Precisamos entender  que

vivemos em um sistema republicano, em que cada ente federado tem de cumprir com

o seu papel. Em Ponte Nova, o Município, isto é, a administração municipal tem feito

todo o esforço. Agora, com o governo federal fornecendo os recursos, precisamos de

mais  participação do governo do Estado.  Aliás,  V.  Exa.  falou  muito bem sobre  o

fornecimento de água tratada e sobre o saneamento. No ano passado, discutimos

muito isso, porque tínhamos dúvidas se queriam dividir a Copasa. Naquela época,

compreendíamos  que  não  era  necessário  uma  Copanor  para  atender  às

comunidades carentes, mas o governo insistiu nisso e separou a Copasa da Copanor.

Naquela época, tínhamos medo que criassem a Copasa para os ricos e a Copanor

para os pobres, abandonando-os. Na prática, está acontecendo isso, Deputado André

Quintão. A Copanor não está cumprindo sua função social. Aliás, está desrespeitando

a lei, porque não está escrito em nenhum lugar da lei que comunidades com até 200

habitantes  não  terão  o  atendimento  da  Copanor.  De  onde  eles  tiraram  essa

interpretação? Então, para uma comunidade como o Empossado, no Município de

Virgolândia, a qual tem 50 ou 60 famílias, não haverá atendimento da Copanor? A

comunidade ficará lá tomando água enferrujada? Não. A Copanor precisa atender a

essa comunidade, e a doação desse terreno de 25.500m2 é muito importante para

que esse sistema de saneamento seja feito; contudo, precisam de todos, da presença

da Copanor, da Copasa e da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, que ontem

teve...

O Sr. Presidente - Deputado Carlin Moura, vocês pegaram o tema do saneamento e
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estão desviando do assunto em discussão.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Vamos voltar...

O Sr. Presidente - Em Ponte Nova, não saberemos se será Copanor ou Copasa,

isso é problema dela. Vamos discutir o projeto, a questão fundiária...

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Serão doados 25.500m2,  um projeto de

autoria do Deputado Fred Costa, a quem queremos parabenizar...

O Deputado André Quintão* - Queremos parabenizar o autor do projeto, que foi

sensível ao problema das 47 famílias da Vila Lanna, em Ponte Nova.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Esse programa é fundamental, Deputado,

e, concluindo, quero dizer que será necessária a parceria de todos; e a Funasa terá

um papel importante. Aliás, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar mais

um  mineiro  que  estará  presente  no  governo  da  Presidente  Dilma  e  presidirá  a

Funasa,  o  nosso querido  Presidente  do  Crea,  o  engenheiro  Gilson  Queiroz,  cuja

posse foi ontem. Ele presidirá a Funasa e será importante para reforçar as políticas

públicas de saneamento, que são prioridade absoluta, neste país e no governo da

Presidente Dilma. Então, V. Exa. e o Município de Ponte Nova estão de parabéns.

Vamos oficializar essa regulamentação fundiária, confirmando a doação de 25.500m2

a esse importante programa que vai desde a habitação popular até a política pública

de saneamento. V. Exa. e também o autor do projeto, Deputado Fred Costa, estão de

parabéns.  Agradeço  ao  nosso  Presidente,  Deputado  José  Henrique,  pela  grande

compreensão na Presidência dos trabalhos.

O Deputado Vanderlei  Miranda (em aparte)  -  Em primeiro lugar,  não fugindo da

praxe,  quero parabenizar  V.  Exa.  pela abordagem na discussão desse importante

projeto.  Sabemos  que moradia  é uma das metas a  serem alcançadas  tanto  pelo

governo municipal quanto pelos governos estadual e federal. Sabemos que moradia

é, na verdade, o sonho de todo brasileiro, e qualquer projeto que vier a esta Casa

com a proposta de facilitar o acesso daqueles que não têm hoje sua casa própria

receberá desta Assembleia e do corpo de Deputados e Deputadas o apoio total. Não

deixamos de sempre parabenizar os autores de propostas e projetos como o que está

sendo discutido no momento, Deputado André Quintão.

Questão de Ordem
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O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, à guisa de informação, quero dizer

que  o  art.  266  do nosso Regimento  Interno  estabelece que  o  Deputado ausente

durante a votação não poderá participar da verificação. Isso está aqui na Seção IV -

Da Verificação de Votação. O art. 266 é muito claro: “O Deputado ausente durante

votação não poderá participar de verificação”. Então, quando peço verificação, o faço

baseado no art. 266 do nosso Regimento Interno. Gostaria de devolver a palavra ao

Deputado André Quintão e deixo aberta a questão de ordem. Se o Presidente quiser

já...

O Sr. Presidente - Não é o momento de levantar questão de ordem.

O Deputado Vanderlei Miranda - Entendo que não era, mas, como tinha a certeza

de que o Regimento Interno exige presença do Deputado, levantei essa questão.

O Sr.  Presidente -  Na verdade,  contamos os 33 Deputados votantes mais  os 7

Deputados em comissões. Por ser uma votação simples - não era uma votação que

exigia quórum qualificado -, o Regimento Interno permite a contagem da presença do

Deputado  na  comissão.  Portanto,  com  base  no  Regimento  Interno,  houve  a

aprovação do projeto.

O Deputado Vanderlei Miranda - Certo, Sr. Presidente. Sei disso, porque também,

baseado no Regimento Interno, é que estou apresentando essa questão. O art. 266 é

muito  claro,  ao  dispor  que  o  Deputado  ausente,  durante  a  votação,  não  poderá

participar  da  verificação.  O  Deputado  que  está  em  Comissão  está  ausente  da

votação,  é o que estou tentando ponderar.  Ou então o Regimento Interno,  que é

contraditório,  precisa ser mudado.  Eu pedi  a verificação baseado na Seção IV do

Regimento Interno, arts. 265 e 266.

O  Sr.  Presidente  -  Depois  do  pedido  de  verificação,  mais  de  sete  Deputados

entraram  neste  Plenário;  eles  estavam  presentes.  Votaram  e  retornaram  para  a

verificação de votação.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, V. Exa. vai me perdoar, mas posso

registrar  a  presença e ir  ao  microfone dizer  que o  painel  não a registrou.  Se for

computado dessa forma desorganizada, o quórum nunca será legítimo.

O Sr. Presidente - V. Exa. entendeu. Tínhamos quórum na Casa, havia Deputados

presentes nas comissões, fizemos a verificação. A Presidência considerou o resultado
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do painel. Portanto, não infringiu o Regimento Interno. 

O Deputado Vanderlei Miranda - Eu gostaria, então, que se registrasse na nossa

ata que o art. 266 do nosso Regimento Interno não está sendo cumprido. Eu me refiro

ao art. 266.

O Sr. Presidente - A Presidência, no exercício da atribuição que lhe impõe o inciso

IV do art. 82, e tendo em vista a necessidade de conferir melhor aplicabilidade ao art.

126  do  Regimento  Interno,  decide  que  as  matérias  que  necessitam  de  quórum

especial só serão submetidas a votação se a presença dos Deputados em Plenário

garantir a possibilidade de sua aprovação ou rejeição. Como se tratava de matéria

deliberada  por  maioria  simples,  a  presença  dos  Deputados  em  comissão  foi

computada, como determina o Regimento Interno. Retorno a palavra ao Deputado

André Quintão.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  -  Ficou  claro,  é  presença  dos  Deputados  em

Plenário.

O Deputado André Quintão* - Agradeço o aparte do Deputado Vanderlei Miranda e

sua extrema preocupação com o cumprimento do Regimento, assim como agradeço

ao Deputado José Henrique. Concedo aparte ao nobre Deputado Fred Costa, autor

do requerimento que solicitou o desarquivamento desse importante projeto de lei para

as 47 famílias da Vila Lana, em Ponte Nova.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* - Bom dia a todos. Agradeço ao Deputado

André Quintão a concessão do aparte, parabenizando-o por fomentar a discussão do

Projeto de Lei nº 821, de minha autoria, mas proveniente da legislatura anterior. Pedi

esse desarquivamento, pois se trata da dignidade do ser humano. A habitabilidade é

algo inerente à condição de ser humano, e é inadmissível que, em Minas Gerais ou

em qualquer outra parte do Brasil, em pleno século XXI, ainda estejamos discutindo a

falta  não  só  de  moradia,  mas,  às  vezes,  tendo  a  pessoa  a  moradia,  a  falta  de

saneamento básico. O que busco com esse projeto? Como bem disse o Deputado

André  Quintão,  que  me  parece  ter  conseguido  perceber  com  bastante  clareza  o

objetivo da proposição, é nada mais nada menos que contribuir para suprir o déficit

habitacional em Ponte Nova, de forma especial atendendo diretamente a 47 famílias.

Também  é  importante  ressaltar  que  as  adjacências:  cerca  de  mil  famílias  serão
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beneficiadas com o saneamento e com outras  intervenções que virão  a  partir  do

momento em que nós, Deputados, aprovarmos esse projeto e houver a transferência

prevista. 

Todos  aqui  sabem  que  faço  parte  da  base  de  governo  do  nosso  competente

Governador  Antônio  Anastasia.  Todavia  é  preciso  fazer  justiça.  Nesse  caso,  o

convênio é com o governo federal, mas não podemos deixar de considerar todos os

méritos e avanços do governo Aécio Neves e do governo Anastasia para suprir o

déficit  habitacional.  Nessas  gestões,  a  Cohab conseguiu  atingir  o  maior  nível  de

produtividade.  Já  foram  entregues  mais  de  26  mil  unidades  habitacionais,  e  o

Governador, ao lado de sua equipe, continua se esmerando para tornar Minas Gerais,

cada vez mais, referência naquilo que é fundamental: oferecer moradia digna. Espero

que, nesta semana, consigamos dar a nossa pequena contribuição aprovando esse

importante projeto, com uma visão micro para a cidade de Ponte Nova. E que, a partir

disso, unamos esforços com o governador Anastasia para juntos suprirmos o déficit

habitacional de Minas Gerais. 

Parabéns, Deputado André Quintão. Apelo para partirmos para a prática, fazendo o

que é nossa função precípua. Devemos, sim, fiscalizar o Executivo. Nesse caso, o

Executivo  estadual  vem-se  esforçando,  repito,  para  haver  construção  de  casas

populares. E também devemos cumprir a nossa obrigação, que é votar os projetos de

lei. Nessa caso, o projeto de lei de minha autoria, muito importante para Ponte Nova.

Muito obrigado. 

O  Deputado André  Quintão*  -  Parabenizo  o  Deputado Fred Costa.  Gostaria  de

considerar, levando em conta a sua intervenção, a questão da regularização fundiária,

pois esse é um assunto muito importante. Quando estivemos na Copanor, na semana

passada,  um dos argumentos para a não implementação -  ou a morosidade -  na

implementação  de  sistema  de  abastecimento  de  água  e  esgoto  no  Vale  do

Jequitinhonha era exatamente a dificuldade de o próprio governo do Estado acessar

terrenos  por  indefinição  fundiária.  Proponho  que  a  Secretaria  de  Regularização

Fundiária  priorize  as  áreas  indicadas  pela  Copanor  para  a  implementação  dos

sistemas  de  água  e  esgoto.  O  projeto  do  Deputado  Fred  Costa  caminha  nesse

sentido. Famílias estão em faixa de domínio. O DER vai regularizar, ou seja, vai fazer
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uma doação para as famílias, e o terreno fica legal para o Município. Assim, qualquer

obra, qualquer intervenção pública, fica facilitada pela regularização fundiária de que

trata esse projeto. 

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Concordo com V. Exa, pois muitos Municípios

sofrem porque, às vezes, recebem determinações do poder público e não podem

fazer  determinada  obra  porque,  não  existe  a  regularização.  Esquece-se  da

Constituição Federal, esquece-se dos princípios da dignidade e da pessoa humana.

Independentemente de a área ser regular, as pessoas têm o direito a água tratada.

Aliás, a moradia é outro direito  constitucional.  É importante debatermos habitação

com planejamento.  Impressiona-me essa questão,  pois  há  casas  feitas  em locais

completamente inadequados por falta  de planejamento.  Algumas ocupações foram

feitas na última área em que a pessoa conseguiu se instalar com a família. Em outros

locais,  a pessoa pode comprar a área, por ser a mais acessível,  embora existam

gravíssimos problemas ambientais, e não há fiscalização. Na habitação, como bem

disse o Deputado, é importante haver planejamento. A Constituição foi um avanço à

questão fundiária, pois consta que os Municípios têm esse poder de regularizar, o que

pode levar dignidade para as pessoas. Em Uberlândia, graças a Deus, depois  de

tantos  anos,  todos  os  Prefeitos  que  ocuparam  o  cargo  contribuíram  para  o

assentamento nos Bairros Dom Almir, Prosperidade e São Francisco. O primeiro foi o

Jairo Resende. Percebemos que as pessoas dessas localidades sofrem muito, pois

sempre ouviram do poder público que não seria possível levar água e rede de esgoto

a  esses  bairros,  porque  não  havia  sido  feita  a  regularização.  Sabemos  que  a

regularização fundiária significa levar dignidade às pessoas, que passarão a ter água

tratada.  O  Prefeito  está  preparando  a  drenagem  para  a  rede  fluvial.  Quando

chegamos àquela área, percebemos que era o único local de que aquela população

dispunha  para  viver.  Normalmente,  é  feita  uma expulsão.  As  cidades  crescem,  a

especulação imobiliária  toma conta do espaço e expulsa os pobres das melhores

regiões.  As  pessoas  têm  de  ir  para  a  periferia  e  para  locais  que  são  sempre

inadequados.  Depois,  o  poder  público  paga  um  custo  altíssimo.  Como  se  não

bastasse, as Prefeituras,  que já  sofrem muito por terem de arcar  com a folha de

pagamento, que consome quase todo o orçamento dos Municípios, têm de realizar
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obras como essas, pois o que importa é a vida das pessoas. Creio que a Constituição

teve um avanço com a regularização fundiária. 

Particularmente,  Uberlândia,  que atinge agora  100% em rede de esgoto  e  cuja

realidade é um pouco diferente da realidade do restante do País, também enfrenta

problemas,  pois,  nesses  locais,  como São Francisco,  Joana  D’Arc,  Prosperidade,

Celebridade e Jairo Resende, também não havia rede de esgoto. Percebemos que

isso é uma questão de saúde pública. Há leis, mas é necessário um olhar adequado

de interpretação dos operadores do Direito, pois a Constituição tinha a intenção, com

os seus artigos, de proporcionar à população qualidade de vida; mas, infelizmente,

alguns operadores do Direito interpretam a legislação de forma restritiva. Isso é um

problema grave para a área de defesa do consumidor. Nos dias 2 e 3, em Juiz de

Fora,  será  realizado  o  Encontro  de  Defesa  do  Consumidor,  ocasião  em  que  os

Procons de Minas Gerais discutirão justamente essa questão relativa aos operadores

do Direito  e  à interpretação dos juizados,  da  Justiça  e dos órgãos de defesa do

consumidor, que, às vezes, restringem os seus direitos na análise jurídica. Esse é um

problema grave. Com que olhar realmente são tratadas as questões de habitação e

do direito do consumidor, que são direitos fundamentais do cidadão?

Deputado André Quintão, percebo que assuntos como esse fazem com que quem

nos  acompanha  perceba  que  é  possível,  para  a  pessoa  que  está  em  uma área

degradada, contar com o poder público para as obras, pois a Constituição garante o

direito à moradia. Há vários loteamentos irregulares no Brasil todo. Falta gestão para

a regularização dessa situação, a fim de ser levada dignidade às pessoas. 

Deputado André Quintão,  peço a sua paciência,  mas gostaria  de dizer  que,  em

Uberlândia,  conseguimos  o  que é  importante  para a  cidade e  para  a  região:  um

mutirão  da  Cohab.  Os  conjuntos  construídos  pela  Cohab  no  Estado,  em  várias

localidades, têm de 10 a 30 anos, mas as pessoas ainda não conseguiram o seu

registro. De acordo com a nossa legislação, a pessoa passa a ser proprietária depois

de conseguir o registro no cartório,  a escritura. Percebemos que conseguimos um

mutirão, nos Bairros Luizote, Segismundo Pereira e Santa Luzia, para que a Cohab,

com a Prefeitura e com a Secretaria de Habitação, pudesse discutir e organizar a

documentação para legalizar a situação dessas famílias. Muitos ainda não levaram os
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documentos,  pois  pensam  que a  questão é  estadual,  mas foi  feita  uma parceria.

Quando fui Vereadora, solicitei isso à Câmara Municipal de Uberlândia, que votou por

unanimidade, e o governo do Estado atendeu. Hoje, contamos com o Fradique, que é

o responsável pela Cohab, e com os Deputados Luiz Humberto e o Deputado Elismar

Prado. O Prefeito firmou um convênio com o Governador do Estado, e hoje podemos

legalizar  os  Bairros  Luizote de Freitas,  Santa Luzia,  Segismundo Pereira  e várias

cidades  do  entorno  do  Triângulo  Mineiro,  graças  a  esse  procedimento.  Então,

Deputado André, agradeço proporcionar-me este momento para eu fazer um alerta

aos  cidadãos  e  às  cidadãs  de  Uberlândia  que  ainda  não  providenciaram  a  sua

documentação.  E  quero  falar  da  importância  do  seu  pronunciamento  sobre  a

habitação. Precisamos de uma legislação sobre habitação popular para, ao se fazer

um  loteamento  para  construção,  tornar  obrigatória  a  infraestrutura.  A lei  diz  e  a

Constituição garante isso. O que falta é fiscalização. Em alguns lugares, há proibição

de aumentar o número de pessoas da localidade, mas se permite que continue a

venda de terrenos. Todos os dias recebemos panfletos de venda de imóveis na planta

sem que haja fiscalização. Geralmente, o terreno não foi legalizado na Secretaria de

Planejamento, não há escolas, creches nem infraestrutura. Isso não é permitido. É

preciso  haver  pavimentação,  rede de esgoto,  caso contrário,  o terreno fica  como

aqueles que a Prefeitura tem de assumir. Lá em Uberlândia, no Bairro Morumbi, a

população está sofrendo porque ainda falta muita coisa. A Fazenda Marimbondo foi

loteada e vários tipos de financiamentos foram feitos pela Caixa Econômica Federal,

pelo poder público. Tudo está numa fazenda só, e é uma fazenda onde não poderia

ter havido construção de jeito nenhum. O governo gastou milhões para construir rede

pluvial, mas parte da população ainda sofre com a lama e a poeira. A especulação

mobiliária  é grande e gera  grandes  prejuízos  para  o  erário  público,  sem falar  na

dignidade das pessoas.

Portanto lhe agradeço, Deputado André, e digo que é muito importante lutarmos

para  que  o  nosso  povo  tenha  moradia  adequada  e  que  a  construção  seja

ecologicamente  correta.  Tenho  trabalhado  bastante  no  desenho  universal  da

habitação.  Já  apresentei  um  projeto  aqui  na  Assembleia  Legislativa  -  e,  como

Vereadora,  também  o  apresentei  em  Uberlândia  -  referente  à  construção
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ecologicamente correta de casas, respeitando-se o desenho universal.  O desenho

universal  proporciona  casas  adequadas  para,  por  exemplo,  pessoas  obesas,

cadeirantes. Oferece ainda a possibilidade de se modificar a casa para proporcionar

facilidade aos moradores. Sou adepta do desenho universal. Lutei muito e consegui

que as casas do Bairro Morumbi tivessem esse desenho. Trata-se de um programa

chamado Casa Fácil, em que as pessoas praticamente já quitaram as suas casas. A

construção foi  adaptada para portadores de deficiência,  e houve preparação para

energia solar. 

A questão da habitação necessita de discussão por um gestor público de todo o

entorno e das condições de habitabilidade. Hoje, por exemplo, não é mais possível

construir  um  passeio  sem drenagem  de  água,  principalmente  por  parte  do  poder

público. É preciso, nem que fique um pouco mais caro, um investimento em que se

cuide  do  mundo,  do  planeta.  Temos  que  mudar  o  nosso  comportamento,  e  há

legislação que permite isso. Mas, principalmente, o gestor público precisa pensar na

melhor forma de termos habitação levando-se em conta os equipamentos adequados

e  corretos.  Em  Uberlândia,  no  Condomínio  Cidade  Verde,  já  aprovado,  já  está

acontecendo isso. 

Em nossa cidade,  Deputado André Quintão, as pessoas que vão receber  essas

moradias estão participando de reuniões mensais na Secretaria de Habitação, a fim

de discutirem a forma de separar o lixo e os cuidados que devem ter com o ambiente.

É necessário solidariedade para vivermos melhor neste país, em que a intolerância e

a  ignorância  estão  prevalecendo.  Devemos  discutir  formas  melhores  não  só  de

produtos e equipamentos utilizados em construções, mas também a maneira como

vamos receber  determinado empreendimento.  Dependendo do gestor  público,  por

meio de avanços como esse teremos um mundo melhor, uma cidade melhor. Enfim,

as pessoas terão respeito umas pelas outras.

Deputado André Quintão, agradeço-lhe esse aparte, porque tive a oportunidade de

dizer um pouco do que penso a esse respeito.

O Deputado André Quintão* - Agradeço essa importante intervenção da Deputada

Liza Prado.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte  existe  o resultado desse projeto de
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exclusão social,  que  se  iniciou com a  construção da Capital,  quando os  próprios

trabalhadores foram expulsos para os arredores da delimitação do circuito da Avenida

do Contorno. Hoje, infelizmente, existem ocupações, que foram os últimos recursos

dessas famílias, ao longo, por exemplo, das saídas de rodovias e do Anel Rodoviário.

No processo de revitalização do Anel Rodoviário, que o governo da nossa Presidenta

Dilma vai realizar, haverá projetos de reassentamento dessas famílias em condições

adequadas.  Não é  justo que  as  pessoas  dividam seu espaço de moradia  com o

tráfego de veículos pesados. Esses projetos são muito importantes.

Gostaria de reiterar  essa questão do saneamento. Fica parecendo que estamos

batendo em uma tecla só, mas esse é o papel do Poder Legislativo. Tenho recebido,

após  esses  pronunciamentos,  dezenas  de  reclamações  e  apelos  vindos  de

comunidades e povoados do semiárido mineiro, que não têm acesso à água tratada,

que é um bem básico.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Deputado André Quintão, realizamos uma

audiência pública em Lagoa Santa, cidade tranquila e peculiar que fica pertinho de

Belo  Horizonte,  porque a  sua  população  sofre  imensamente  com  a  água,  que é

calcária.  Um  galão  de  20  litros  de  água  mineral  custa  R$8,50.  Deputado  André

Quintão, todos, pobres e ricos, têm de comprar água mineral. Talvez as populações

de outras regiões do Estado não percebam a dificuldade por que estão passando os

habitantes de Lagoa Santa, não imaginem o custo da cesta básica de trabalhadoras e

trabalhadores que precisam pagar R$8,50 por um galão de água mineral. Imagine,

Deputado André Quintão, um casal com quatro filhos tendo de comprar água mineral!

Conforme a Organização Mundial de Saúde, devemos tomar água tratada, mas a

água de Lagoa Santa é salobra, às vezes exala mau cheiro. Isso acontece em alguns

lugares de Vespasiano e de outras cidades, mas ocorre em toda a cidade de Lagoa

Santa. Conversei com o Prefeito do Município, com quem discutimos o cronograma

das obras. Fizemos audiência com a Copasa, porque as obras devem atravessar a

Linha Verde, em local próximo ao Aeroporto de Confins. Estamos fazendo o possível

para que essas obras sejam agilizadas, a fim de que as pessoas não sejam mais

obrigadas a comprar água mineral. As mulheres passam por um grande sofrimento ao

lavar roupas, que ficam manchadas por causa da água amarela. Outro exemplo é o
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preparo  de  alimentos.  A  pessoa  que  tem  uma  vida  corrida  e  precisa  cozinhar

rapidamente uma refeição precisa utilizar a água mineral que comprou, porque não

tem coragem de cozinhar com a água daquele jeito. É um sofrimento, e a água é um

direito sagrado.

Estive em um assentamento, em Araguari, e conversei com o Prefeito, porque a

obrigação  de  nós,  Deputados,  é  lutar  por  melhores  condições  de  vida  para  a

população. Graças a Deus, tenho disposição e energia para fazer isso. Discutimos lá

as  condições  precárias  de  vida  das  pessoas  que  moram  em  assentamentos,

quilombolas  e  povoados.  Estive  nos  assentamentos  Ezequias  dos  Reis  e  Bom

Jardim,  em  Araguari,  onde  há  grande  dificuldade  com  água.  O  Incra  fez  postos

artesianos e instalou uma bomba, que estragará se não for usada, mas é preciso

passar a rede para fazer as vias secundárias. Conversei com o Prefeito e solicitei que

fosse  feito  um  projeto.  O  Incra  paga  a  obra,  mas  o  pequeno  produtor  sofre

carregando água para aguar sua horta e produzir. Os assentamentos não conseguem

projetos  sociais  do  governo  federal.  Há  uma  burocracia  enorme  para  isso.  As

associações têm muita dificuldade. Solicitaremos ao Malafaia, do Incra, que discuta

alguns projetos.  Encaminhei  ao Incra  um pedido de  ajuda.  Algumas coisas  foram

agilizadas, mas ainda é grande a dificuldade para haver condições decentes de água

para os produtores. Se não me engano, eles precisam de uma mangueira com 1km.

Imaginem  o  custo  disso  para  uma  associação!  Se  o  poder  público  não  levar

condições e qualidade de vida para o nosso povo, a situação fica muito difícil. Temos

lutado e tenho certeza de que,  brevemente, levaremos dignidade para o povo de

Araguari.

Em Iraí  de Minas, há o Coqueiral,  a  Tendinha e uma associação de produtores

rurais muito organizada. São pequenos produtores da agricultura familiar que podem

produzir peixe. Lá existe uma lagoa, mas temos que discutir como a água é capaz de

proporcionar riqueza e dignidade para o ser humano. É preciso tirar a burocracia e

ajudar os pequenos produtores a produzir peixes. Em Iraí de Minas estão produzindo

peixes, mas com muito sofrimento, porque a associação não tem um caminhão para

colocar  o gelo,  não tem tanque-canoa.  Precisam  de um medidor  trifásico,  mas a

associação não tem nada disso. A água poderia proporcionar qualidade de vida, mas
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o espaço público está sendo ocupado pelo espaço privado. Algumas associações de

produtores vivem da pesca. Iraí, por exemplo, produz tilápias.

Amanhã, discutiremos o tema relativo a condomínios falsos e ocupação do espaço

público pelo setor privado. No pé da serra cercaram uma rua e a ocuparam, e assim

estão fazendo com os nossos lagos, que estão sendo ocupados. A lei federal facilita a

instalação dos grandes organizados em detrimento dos pequenos produtores,  que

enfrentam  dificuldade  para  ter  um  caminhão  frigorífico  e  utilizar  a  água  como

deveriam. Os grandes ocupam tudo.

Cumprimento o Deputado André Quintão, mais uma vez, pelo brilhantismo de se

manifestar  e dizer  que é  importante  utilizarmos essa tribuna,  que é abençoada e

iluminada, para despertar mudanças de comportamentos e fazer com que as pessoas

nos ajudem a defender melhor a cidade e o País e para que todos vivam melhor.

Agradeço esta oportunidade. 

O Deputado André Quintão* - Agradeço à Deputada Liza Prado. V. Exa. retrata uma

questão importante. 

Participei de uma palestra com estudantes de comunicação na Assembleia nesta

semana e lhes disse que o modelo de cobertura da grande mídia sobre os trabalhos

da Assembleia é muito numérico no que diz respeito à quantidade de leis e a projetos.

A  função  legislativa  de  fiscalização  e  de  proposição  de  políticas  públicas  que

independam de lei fica relegada a segundo plano. 

Deputado Rômulo Viegas, nosso Presidente, darei o exemplo de uma área que o

Deputado  conhece  bem.  Na  Comissão  de  Participação  Popular,  aprovamos  o

importante requerimento em que se solicitou que o governo do Estado abra concurso

público  para  nível  superior  no  âmbito  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  -

Sedese.  Não  há  concurso  na  Sedese  desde  a  década  de  80.  Aprovamos  esse

requerimento que faz essa solicitação ao Governador e à Secretária Renata Vilhena e

estamos aguardando a resposta do governo do Estado. As regionais da Sedese, que

podem apoiar os Municípios durante a implantação do Sistema Único da Assistência

Social, durante a implantação de consórcios para combater a violência e a exploração

sexual  não  têm  corpo  técnico.  Os  que  estão  lá  são  muito  dedicados,  mas  não

compõem um número suficiente para realizar esse trabalho. Então, solicitamos ao
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Governador a abertura de concurso público para o pessoal de nível superior. São 19

ou 21 regionais da Sedese que podem apoiar tecnicamente os Municípios.

Essa iniciativa partiu  da Assembleia Legislativa,  e estamos buscando viabilizá-la

junto ao Governador. Não posso elaborar um projeto de lei que obrigue a abertura de

concurso  público,  mas,  como  Deputado,  solicitei  isso  ao  Governador.  Estamos

aguardando retorno. E, se for um retorno positivo, será uma conquista da Assembleia

e de todos nós, porque temos uma Comissão que representa toda a Casa. O Plano

Plurianual já tem ação de atendimento de comunidades com até 200 habitantes. Foi

uma emenda  popular.  Então,  o  meu  papel  é  vir  à  tribuna e  tentar  sensibilizar  o

governo  e  a  sociedade para  que  essa  legislação  seja  cumprida.  Muitas  vezes  a

sociedade não entende o papel do Parlamento. Aproveito, Deputado Rômulo Viegas,

já que V. Exa. é um Deputado atuante nessa área, para lhe pedir que, nesta ou na

próxima semana, traga-nos um sinal do Governador. 

Sou assistente social desde a década de 80. Em 15 de maio comemora-se o Dia do

Assistente Social. Sou assistente social concursado da Prefeitura de Belo Horizonte.

Se meu sonho fosse ser - e o seria com o maior prazer - assistente social do Estado,

teria um sonho frustrado porque, desde a época em que me formei, 1987, não há

concurso público.  Já vigora a Constituição de 1988, que estabelece a assistência

social como direito; já há a Lei Orgânica da Assistência Social - Loas - desde 1993; o

Suas é de 2005; já ocorreu o pacto de gestão de 2007, mas até hoje não houve

concurso público. Acredito que o Governador Anastasia, que conhece bem a política

pública de assistência social, vai romper esse ciclo e abrir concurso público. Isso é

bom para  os  Municípios,  que muitas  vezes  deixam de acessar  recursos  públicos

porque não têm apoio técnico para participar de um edital, para cumprir os critérios

estabelecidos. 

Quando temos que elogiar, vamos elogiar.  Agora Minas adotou uma questão da

contrapartida social, o plano de mobilidade social, uma belíssima iniciativa que induz

os Municípios a ter um monitoramento de determinados indicadores, como o Indeb, o

Fundeb,  o  Bolsa-Família,  o  IGD.  Os  Municípios  terão  que  firmar  um  pacto  para

receber  recursos  para  obras  de  infraestrutura,  mas é  importante  que  tenham  um

técnico que mostre como eles atingirão aqueles indicadores, a fim de se organizar o



1134
____________________________________________________________________________

sistema de política pública, e não só o da assistência. As coisas estão interligadas.

Então,  discutindo esse projeto de cunho social,  aproveito,  primeiro,  para reiterar

esse apelo ao Governador, para que autorize concurso público na Sedese; segundo,

para solicitar à assessoria da Maioria que equacione uma questão simples que a lei

delegada revogou.  A lei,  de  minha autoria,  permitia  que os Municípios  pudessem

utilizar recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para pagamento de pessoal

vinculado ao Suas. Solicito que possamos equacionar isso junto do concurso público,

com o decreto de mobilidade social. Assim, estaremos dando um grande passo para

a consolidação das políticas públicas em Minas Gerais. Vamos realizar aqui um ciclo

de debates sobre superação da pobreza extrema, com a participação dos governos

federal e estadual, Municípios e sociedade civil organizada. Pena que o tempo é curto

para continuarmos a discutir esse importante projeto de lei do Deputado Fred Costa,

que trata da regularização fundiária.  Essa questão provoca impacto em relação à

habitabilidade,  à  moradia  e  ao  saneamento.  Vamos  solicitar  ao  Secretário  de

Regularização Fundiária  do  Estado  que se  reúna  com  o  Presidente  da  Copanor.

Vamos identificar as áreas em que não há sistema de água e esgoto da Copanor por

falta  de regularização fundiária.  Que essa regularização seja feita.  Há recurso de

emenda popular no Plano Plurianual de Ação Governamental.  Entendo o papel da

Oposição dessa maneira.  A Oposição chega aqui  e aponta caminhos  para  que o

governo faça o seu papel.

Deputado Rômulo Viegas, o tempo acabou, mas, no encaminhamento da votação,

poderemos voltar ao assunto ou, quem sabe, até pedir aparte ao Deputado Pompílio,

o próximo inscrito. Agradeço a todos os Deputados a compreensão. Obrigado.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Bom dia, Sr.  Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, inscrevi-me para falar sobre o tema proposto pelo Deputado Fred Costa,

que considero muito importante. Precisamos avançar na regularização fundiária do

nosso  Estado.  É  importante  frisar  que  muitas  famílias  moram  há  décadas,  há

gerações,  em  residências  ainda  não  regularizadas.  Durante  anos,  essas  famílias

querem ter o título de propriedade, o direito de fazer transação com o seu imóvel,
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trocá-lo, vendê-lo, transmiti-lo por herança aos filhos. Infelizmente, não conseguem,

por falta de regularização fundiária, o título competente para que a família possa dar

conta disso.

Sr.  Presidente,  pensando no  desarquivamento  dessa proposição pelo  Deputado

Fred Costa, lembro-me de que o governo do Estado criou a Secretaria Extraordinária

de Regularização Fundiária,  uma boa iniciativa. O Secretário Manoel Costa está à

sua  frente.  Ontem  me  encontrei  com  o  Subsecretário  Hélio  Rabelo,  com  quem

conversei muito a respeito do assunto. Há muito a ser feito. Seguramente será feita

justiça em Ponte Nova, pois essas famílias estão há décadas no imóvel que pertence

ao Estado e finalmente terão o direito de dizer que aquele imóvel lhes pertence. Com

escritura,  poderão dizer  que o imóvel  é das famílias e fazer  transações com ele.

Enfim, será feita justiça. Na maioria das cidades do nosso Estado, há terras devolutas

nas zonas rural e urbana, o que causa transtorno e empobrecimento das cidades.

Vou  citar  o  exemplo  da  minha  querida  Alfenas.  Aproveito  para  cumprimentar  os

Vereadores Vagner Morais, Guinho e Evanilson, de Alfenas, que estão visitando esta

Casa e nos acompanhando. É bom lembrar da nossa Alfenas e dizer que, quando eu

era  Prefeito,  em  parceira  com  o  Ministério  das  Cidades,  realizamos  um  intenso

trabalho de regularização fundiária no Bairro Santa Luzia, do Vereador Guinho, onde

centenas de famílias moravam há décadas e não tinham direito à escritura. Na época

do meu governo, junto ao Ministro Márcio Fortes, do Ministério das Cidades, e ao

governo federal, começamos um esforço de regularização fundiária muito importante.

Iniciamos um processo de geoprocessamento, de georreferenciamento, e atingimos

quase  2.500  famílias,  que  hoje  têm  escritura  plena.  Hoje  podem  dizer  que  são

cidadãs e, tendo a posse do imóvel e o direito de trocá-lo, vendê-lo ou transmiti-lo por

herança, acabam enriquecendo a cidade. Alfenas, ao passar de repente a ter mais

2.500 proprietários, é uma cidade que enriqueceu, que ganhou novos proprietários

que podem movimentar a economia local. Esse foi o argumento que usamos para

convencer os cartórios, que querem cobrar a escritura, o que é difícil devido à falta de

recursos das famílias e do próprio Município. Com a entrada do Estado, essa situação

melhora. Mas convencemos os cartórios a partir de uma resolução do Senado, a qual

determina que seja grátis a lavratura da primeira escritura - as posteriores, não, essas
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serão  pagas,  assim  como  seus  emolumentos,  taxas  etc.  Com  esse  argumento,

convencemos os donos de cartórios, em Alfenas. Eles não ganhariam na primeira

escritura,  mas  famílias  que  há  90  ou  100  anos  moram  na  mesma  casa,  cujas

gerações e gerações moram no mesmo lugar, teriam direito à própria escritura. Mas

ganhariam  no  futuro  porque  serão  mais  2.500  propriedades  regulamentadas,

registradas, que passarão a entrar na economia da cidade. As futuras transmissões,

vendas, trocas, compras naturalmente movimentarão os cartórios. Aproveito para me

referir à Maria Helena Manso, do cartório de registro de imóveis, e ao Dr. Emilinho,

que compreenderam a situação, abriram mão do seu pagamento e trabalharam muito

para lavrar 2.500 escrituras, o que não é fácil.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Hoje iremos a Juiz de Fora discutir a questão

dos  radares,  pois  a  população não aguenta  mais  esses radares escondidos,  que

espreitam para bater a carteira do consumidor, e esta Casa tem de fazer a sua parte.

Mas  quero  cumprimentá-lo,  Pompílio,  porque  o  senhor  foi  considerado  o  melhor

Prefeito, não é isso?

O Deputado Pompílio Canavez - Graças à bondosa e gentil população de Alfenas.

A  Deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  -  O  senhor  foi  realmente  brilhante.  É

importante que o gestor público tenha atitudes que valorizem a sua cidade. O senhor

foi um Prefeito brilhante porque, na verdade, gosta de gente. Pompílio, primeiro, esse

amor que nutrimos pelas pessoas é fundamental e, em segundo, é fundamental a

capacidade de ser um bom gestor, ágil e eficiente, para que as coisas aconteçam.

Sabemos que as leis, as normas têm de ser cumpridas por quem está à frente da

Prefeitura, pois, caso contrário, o governante responderá por improbidade, pela falta

de respeito às leis de responsabilidade fiscal etc. Mas percebemos que também é

necessário agir com atitude e rapidez porque as normas existem para cuidar bem do

erário  público  e,  mesmo assim,  constatamos  que há  corrupção e  desrespeito  ao

poder público. No Brasil, há grandes exemplos disso. Tenho muita experiência com a

minha cidade,  que é  Uberlândia.  Algumas legislações ajudaram bastante o  nosso

povo.  Deputado  Pompílio  Canavez,  há  legislações  que  considero  importantes.  A

exemplo do programa federal de arrendamento familiar, que é o PAR, que construiu

na nossa cidade, no Triângulo Mineiro e no Brasil muitos condomínios, há programas
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específicos em Uberlândia, como o Casa Fácil. Temos agora o Tchau Aluguel e outros

com  recursos  do  Fundo Municipal  de  Habitação.  Não  adianta  querermos  apenas

entrar nos programas do governo federal. Quem ganha até três salários mínimos ou

não  ganha  nada precisa  ter  uma casa.  Temos,  por  exemplo,  em  Uberlândia,  um

condomínio do idoso.

O Deputado Pompílio Canavez - É um direito à moradia digna.

A Deputado Liza Prado (em aparte)* - É um direito à moradia digna, Pompílio, e é

preciso haver legislações específicas para que haja isenção nas taxas de cartório.

Assim  fizemos  com o  Casa  Fácil,  com o  Tchau  Aluguel.  A Câmara  Municipal  de

Uberlândia sempre  foi  parceira  no  desenvolvimento  da  cidade.  Somos  a segunda

cidade  do  Estado,  onde  a  população  tem  orgulho  de  morar.  Temos  os  nossos

problemas, mas, quando comparamos com o restante do Estado, parece que não

temos nenhum. Mas temos problemas gravíssimos nas áreas de saúde, segurança, a

Polícia Civil está com baixos salários. Os Delegados farão uma manifestação depois

de amanhã. Temos os nossos problemas também. Mas temos também projetos de

vanguarda,  projetos  importantes  para o Estado,  que deveriam ser conhecidos por

outros Prefeitos. Aprovamos uma lei, com a participação da Câmara Municipal, em

parceria com os cartórios, que permite à população registrar e ter sua escritura em

alguns casos subsidiados. Com isso, a pessoa consegue seu título. A pessoa paga,

paga e paga,  Presidente,  a  sua casa,  mas não consegue ter  a  escritura  dela.  O

Deputado Pompílio sabe, tem experiência nisso, que as pessoas compram casas que

já passaram por  outras  pessoas  e  não são  registradas  no  cartório,  o  que  causa

problemas gravíssimos para a família se o titular morrer. Se você não tem a escritura,

você não é dono. Pelo menos de acordo com a legislação brasileira. 

Creio que esses modelos que temos, de isenção de taxas, são fundamentais. São

leis municipais que podem ser apresentadas pelo Poder Executivo ou ser matéria

concorrente ou ainda pela Câmara Municipal,  o que facilita a vida do nosso povo.

Temos  aqui  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Alfenas.  Eu  o  cumprimento,

Vereador.  Estivemos  lá,  muito  obrigado pela  presença  de  vocês.  Na  sua  pessoa

cumprimento todos os Vereadores de Minas Gerais.  Temos Câmaras Municipais e

Vereadores que nos  orgulham.  De vez em quando observamos alguns fatos  que
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envergonham a classe política, mas o político verdadeiro,  Pompílio,  que gosta de

gente, que respeita o erário público, é respeitado pela população. E tudo passa pela

política. Então, para que tenhamos moradia digna e isenção nas taxas de cartórios,

precisamos ter legislações que não fiquem apenas no papel, que sejam discutidas

para  melhorar  a  vida  das  pessoas.  Deve  ser  assim  também  a  discussão  da

impermeabilização dos asfaltos. Se a Câmara Municipal é progressista e debate os

temas de forma científica, teremos avanços. Eu o cumprimento, Pompílio. Solicitamos

uma audiência pública em Uberlândia - tanto eu como o Deputado Elismar Prado. Na

sexta-feira,  Uberlândia receberá  a  Comissão de Turismo presidida  pelo  Deputado

Tenente Lúcio, que tem feito muitos esforços para que Uberlândia seja também uma

subsede. Está com o nome na lista, esperamos que seja escolhida. Vamos receber

também a Secretária de Estado que vai discutir o pacto de enfrentamento à violência

contra a mulher. Vamos ainda solicitar uma audiência pública para discutir o gasoduto

Bolívia-Brasil. Assinei, junto com o Deputado Elismar Prado, para que o Presidente da

Petrobras, José Sérgio Gabrielli, não manque, como já mancou por aqui em relação a

essa  região.  Mas  que,  pelo  menos  entre  as  cidades  de  São  Carlos,  no  interior

paulista, e Uberlândia, o gasoduto passe para atender à região do Triângulo Mineiro.

Também  nos  preocupamos  com  o  local  onde  o  gasoduto  vai  passar.  Então,  no

tocante à questão da habitação, a audiência pública vai nos ajudar a pensar, de forma

planejada,  para  que  possamos  promover  o  desenvolvimento  econômico  com

sustentabilidade e gerando emprego. A instalação do gasoduto na região do Triângulo

Mineiro trará vantagens não apenas para Minas, mas também para todo o País, que

passará  a  ter  preços  de  insumos  agrícolas  mais  competitivos,  deixando  de  ser

direcionado pelo mercado internacional, reduzindo assim a sua dependência externa.

Creio que é uma forma de discutirmos também qualidade de vida para o nosso povo.

Temos  de  levar  em  conta  as  habitações  na  região  para  que  possamos  ter

planejamento.  Então  solicito  a  realização  de  audiência  pública  para  discutir  essa

questão do gasoduto. O Governador já se pronunciou em relação a isso e se dispôs a

destinar  aproximadamente  R$6.000.000,00  para  esse  procedimento.  Porém,  para

isso, temos de fazer gestões junto à Siurb, à CDL e à população, até mesmo para

sabermos  como  ficariam  aqueles  projetos  habitacionais  naquela  localidade.  O
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planejamento é fundamental.  É necessário haver  gestores públicos de vanguarda,

com capacidade de pensar à frente. Aí podem perguntar o que um gasoduto tem a

ver  com  habitação,  com  qualidade  de  vida.  Tem  tudo  a  ver,  porque,  se  não

trabalharmos  com  planejamento,  não  teremos  casas,  habitações.  Já  pensou  se,

depois  de  preparado  todo  o  terreno,  passar  um  gasoduto  naquela  localidade?

Jogaremos  todo  o  dinheiro  fora.  Em  Uberlândia,  com  o  apoio  da  Prefeitura,  dos

governos  estadual  e  federal,  da  Câmara  Municipal  e  da  Assembleia  Legislativa,

poderemos,  realizando  essa  audiência  pública,  discutir  com  toda  a  sociedade  e

planejar a nossa cidade.

Deputado  Pompílio  Canavez,  quero  cumprimentá-lo  por  ter  sido  um  Prefeito

brilhante. Tenho andado pelo Sul de Minas com o Deputado que é meu companheiro

da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e, quando estive em Alfenas,

vi  as  casas e percebi  o  amor  que o  povo de Alfenas tem pelo  senhor.  Fomos a

Bandeira  do  Sul  ouvir  as  famílias,  a  Caxambu,  onde  foram  feitas  várias

reivindicações, como a criação de cursos técnicos e outras. O Prefeito de Caxambu

esteve no meu gabinete e discutimos a criação de cursos técnicos. Discutimos essa

questão com a Secretária de Estado Ana Lúcia Gazolla e com o Márcio, no tocante à

situação de Uberlândia, do Renê Giannetti; de Araporã, cujo Prefeito, o Valdir, esteve

no meu gabinete para discutirmos a criação de cursos técnicos e a melhoria das

condições da educação; e de Caxambu. Cumprimento, V. Exa., Deputado Pompílio

Canavez, porque é assim que temos de trabalhar, ou seja, de forma harmoniosa e em

conjunto.  Desse  modo,  a  Assembleia  pode  mostrar  à  sociedade  que  possui

Deputados e Deputadas atuantes e que a instituição escuta e atende o nosso povo.

Meu sonho, Pompílio Canavez, é que Contagem realmente reabra os cursos técnicos.

Lá  temos  problemas  não  só  na  área  de  habitação,  mas  também  na  área  da

educação. Estamos trabalhando por uma cidade melhor. Contagem tem de reabrir as

Funecs. Aliás, na parte da tarde, teremos uma reunião com alguns professores para

discutirmos  essa  questão.  Também  teremos  uma  audiência  em  Contagem  para

discutirmos a questão da MRV, porque há um problema gravíssimo na planta das

casas de Contagem. O mais grave é que a Prefeita fechou muitas Funecs. Estamos

lutando pela  reabertura das Funecs e para  que o povo não tenha problemas de
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habitação,  de  educação  etc.  Queremos  cidades  mais  organizadas,  planejadas  e

preparadas. 

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputada Liza Prado. 

O Deputado Carlos Henrique (em aparte)* - Obrigado, Deputado Pompílio Canavez.

V. Exa. traz para a discussão, nesta Casa, um tema muito importante: a regularização

fundiária. Tivemos uma experiência em Belo Horizonte, e o Prefeito Márcio Lacerda

está  determinado  a  atingir  sua  meta.  No  nosso  Município,  é  preciso  fazer  a

regularização de 12 mil moradias, ou seja, a entrega dos títulos de propriedade. Ele

fez questão de que esses títulos fossem entregues aos moradores sem nenhum tipo

de custo para eles. Isso facilitou muito a relação entre a Prefeitura e os cartórios. O

Prefeito tentará regularizar essas 12 mil moradias até 2012. Mais de 8 mil delas foram

regularizadas. Tive a felicidade de participar de um grande evento na região Norte de

Belo Horizonte, no Conjunto Felicidade, no qual entregamos mais de 2 mil escrituras

a moradores. Percebemos o quanto essas pessoas se sentiram valorizadas. Esse ato

não  é  nenhum  favor  do  poder  público,  mas  obrigação:  dar  a  essas  pessoas  a

escritura de onde moram, um sonho de 23 anos, até que, finalmente no ano passado,

no mês de setembro,  os  títulos  de propriedade lhes  foram entregues.  Ressalto  a

disposição do Prefeito Márcio Lacerda e da Urbel, nas pessoas dos Srs. Claudius e

Wellington  Vilas  Boas,  para  realizar  esse  importante  trabalho.  Eles  estão

determinados a fazer com que o déficit de moradia caia e que o objetivo seja atingido

até o final de 2012. Parabenizo V. Exa. pelo seu discurso e por trazer a esta Casa

este importante debate.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Obrigado,  Deputado  Carlos  Henrique.  Isso  é

realmente importante.  Informo ao nosso Presidente que Prados,  vizinha da nossa

querida São João del-Rei, por meio de programas dos governos federal e do Estado

conseguiu regularizar mil moradias. Prados tem aproximadamente 5 mil habitantes e,

dos Municípios do Brasil, deve ser o que mais fez regularização fundiária. Um abraço

para  o  Prefeito  Gustavo,  do  Partido  dos  Trabalhadores,  que  desenvolve  um

importante trabalho social lá. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o Prefeito

de Monte Belo, que se encontra neste Plenário com alguns companheiros visitando a

nossa Casa. É preciso avançar no conceito de moradia. O Deputado Carlos Henrique
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mencionou o esforço do Prefeito Márcio Lacerda, mas é preciso dar condições às

moradias das nossas cidades. Citando mais uma vez minha querida Alfenas, lá temos

uma  filosofia,  um  conceito  de  moradia:  a  construção  de  moradia  é  quase  um

subproduto, pois o verdadeiro produto é a dignidade, é a cidadania.

Acontece muito em nosso país o fato de que, quando finalmente ganham o direito

sagrado à moradia, a ter um lar, as famílias perdem seu direito de viver na cidade,

porque,  na  maioria  das vezes,  os loteamentos são distantes  dela.  Não estou me

referindo ao centro da cidade, mas à cidade em si. As famílias vão morar em um local

sem comércio, sem transporte coletivo, sem segurança ou outros serviços; onde não

há  presença  do  poder  público.  Então,  quem  acaba  tomando  conta  delas,  das

moradias, dos conjuntos habitacionais é o crime organizado, já que, na ausência do

Estado e pela distância, as famílias acabam ficando abandonadas. É uma não cidade;

constrói-se uma cidade que não é cidade. Assim, o sonho do direito à moradia, muitas

vezes, transforma-se em um pesadelo porque fica longe do trabalho, do comércio;

não há asfalto, então o transporte coletivo não é suficiente ou inexiste. Isso causa

transtornos,  tristeza  e uma grande frustração,  porque,  se a  família  luta e espera,

depois de entrar em filas para fazer sua inscrição, a sonhada casa própria, além de

pequena  e  mal  construída,  não  se  localiza  na  cidade.  Não  há  cidade.  Cidade  é

existência de comércio, serviços, educação, saúde, segurança, isto é, presença do

poder público. Então, quando vão morar longe, as famílias acabam perdendo o direito

à cidade e, muitas vezes, isso acontece de forma dramática. Há alguns anos, em uma

das tragédias acontecidas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma família

perdeu tudo, incluindo alguns familiares, no desmoronamento de um barranco. Os

jornais noticiaram que ela havia ganho - não é ganho, porque se trata de um direito -

uma  casa  num  conjunto,  mas  posteriormente  a  abandonado,  porque  o  referido

conjunto não tinha estrutura nenhuma. Além disso, ela foi para um lugar em que não

conhecia ninguém. Lá não havia nada daquilo que eu disse aqui: comércio, serviço,

educação, escola, posto de saúde, policiamento, transporte coletivo. A família ficou

tão abandonada e com tanta dificuldade de arranjar trabalho, emprego que preferiu

abandonar o sonho e voltar para uma casa perigosa na beira de uma encosta. Aliás,

isso  é  o  que  acontece  todos  os  anos  nas  nossas  cidades.  Essa  questão  da
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regularização fundiária, que a Prefeitura de Ponte Nova e o governo federal querem

realizar em todos os sentidos, em decorrência do desarquivamento da indicação do

Deputado Fred Costa, é muito importante. É preciso dar condições de dignidade e

habitabilidade às famílias. Quantas famílias moram dentro do perímetro urbano das

nossas cidades, em casas que não têm a menor condição de habitação? A chuva

adentra essas casas, há goteiras para todo lado, e o poder público se esquece disso.

É necessário não só construir,  mas também reformar essas casas. Como disse a

Deputada Liza Prado, o governo municipal e os governos dos Estados precisam fazer

um  programa  de  recuperação  de  moradias,  para  que  haja  condições  de

habitabilidade.  Aliás,  o  Ministério  das  Cidades  já  possui  esse  programa.  Isso  é

questão de saúde pública. Em Belo Horizonte, nos bairros da nossa Capital, existem

muitas casas nessa situação, assim como em diversas cidades do Estado,  casas

essas que são mais choupanas.

Concederei  aparte  ao  Deputado  Rogério  Correia.  Deputado  Rogério  Correia,

defendo o projeto que está na Câmara Federal,  e nós o estamos estudando aqui.

Esse  projeto  estabelece  que  a  União,  os  Estados  e  os  Municípios  terão,

obrigatoriamente  em  seu  orçamento,  de  aplicar  um  percentual  para  melhorar  as

condições de moradia. Não falo só em construção, mas também em reforma. O poder

público precisa construir escolas onde não as há, levar a saúde aos bairros, e muitos

outros  serviços  de  que  as  comunidades  são  carentes.  Se  o  Brasil  inteiro  -,  os

Municípios, os Estados e a União -, quiser realmente resolver o problema de moradia

precária,  dos  aglomerados,  das  favelas  e  das  palafitas,  deverá  fazer  um  esforço

nacional  e  concentrado.  Se  isso  for  feito,  em  20  ou  30  anos,  já  não  haverá  o

constrangimento  dos  aglomerados  e  das  favelas  nem  as  condições  indignas  e

desumanas de moradias.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)*  -  Deputado Pompílio  Canavez,  quero

parabenizá-lo pelo tema trazido à baila. Aproveito a oportunidade para aparteá-lo e

para cumprimentar o Deputado Rômulo Viegas, hoje presidindo os nossos trabalhos.

Deputado Pompílio Canavez, V. Exa. tem trazido alternativas importantes para a

questão da moradia, por isso gostaria de agregar ao debate o problema da área rural,

que tem tudo a ver com a diminuição do déficit habitacional nas cidades. Estive à
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Frente do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA - nos últimos três anos do

governo do Presidente Lula e pude ver que muitos projetos relativos ao campo são

fundamentais para o combate à miséria e à pobreza. Ouvi recentemente a Presidente

Dilma dizer que, no combate à miséria, estarão sendo implementados e ampliados

programas na área rural brasileira, especialmente para a agricultura familiar. Fizemos

um levantamento, em uma reunião aqui na Assembleia, na Comissão de Agricultura e

Pecuária, para discutir o programa do crédito fundiário, que também tem tudo a ver

com a questão da habitação e a regularização fundiária, como disse V. Exa. 

Nessa reunião, constatamos a necessidade de implementar com mais força esse

programa do crédito fundiário, um programa simples. Na verdade, o governo adquire

terrenos por meio do Banco do Brasil, de forma a subsidiar a compra por produtores,

às vezes meeiros, posseiros, trabalhadores que têm pouca terra ou familiares que

querem adquirir mais terra. Eles podem adquirir essa terra por meio de subsídios do

Banco do Brasil ou do Banco do Nordeste, se for o caso. Eles adquirem esse terreno,

essa terra que vão pagar ao longo de 15 anos, com juros de 2% ao ano, e também

têm,  logo  no  início,  o  direito  ao  crédito  do  Pronaf,  que  são  R$20.000,00 para  a

construção da cerca ou a compra da vaquinha ou do gado. Eles também têm o direito

à habitação.

Então,  assim  como na reforma agrária,  também no crédito  fundiário,  eles  terão

recursos próprios para habitação. Com isso, potencializamos quem está no campo,

dando-lhe condições realmente de permanecer ali e produzir; e isso ocorre junto ao

programa de crédito, o Pronaf; e à assistência técnica, cujo programa também tem

sido ampliado. Damos a oportunidade aos que vivem da agricultura familiar de ter

condições reais de estar na terra. Compreender a reforma agrária só como a entrada

na  terra  não  resolve,  porque,  muitas  vezes,  ele  fica  ali  sem  as  condições  de

produção.  Então,  é  preciso  unificar  o  crédito,  a  assistência  técnica  e,  depois,  a

comercialização. Há também um programa interessante: o de aquisição de alimentos,

em que o governo compra o produto, por meio da Conab, do agricultor familiar, e ele

é distribuído gratuitamente nas escolas. 

Por falar nisso, outro dia vimos denúncias de Municípios que estavam usando mal

os recursos da alimentação escolar, da merenda escolar. Foram várias denúncias, e
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eu as vi  no “Fantástico”,  na Rede Globo.  Havia ainda outros  que estavam sendo

premiados:  exatamente  aqueles  que  estavam  adquirindo  produtos  da  agricultura

familiar. Eles são, aliás, um combate ao problema da terceirização, que, às vezes,

pode  levar  à  corrupção  na  aquisição  da  merenda  escolar,  porque  ali  se  compra

diretamente do produtor, há a fiscalização, e o pequeno planta, vende e entrega o seu

produto, fruta e verduras fresquinhas e carne. Enfim, tudo isso pode ser comprado

com recursos. Então, precisamos, na área rural, de um programa determinante para a

agricultura  familiar  e  esse  novo  modelo  do  campo.  Não  digo  que  o  modelo  do

agronegócio não deva existir, mas ele não resolve o problema da alimentação, pois é

muito mais para a exportação de grãos e as divisas. Tudo também tem a ver com a

discussão do Código Florestal,  que está sendo feita no Congresso Nacional,  mas

tudo isso deve ter o sentido de apoio às atividades na área rural. 

No caso do crédito fundiário, tivemos uma audiência pública muito boa para fazer

um balanço sobre ele. Em Minas, o balanço é negativo. Chegamos à conclusão de

que faltam ações do governo do Estado para o crédito fundiário. Os bancos têm o

recurso suficiente, não há falta de recursos para a compra de terreno. Então, se um

pequeno produtor quiser comprar terra, no banco terá o recurso. O banco informou

que não há limite para isso, mesmo porque isso é financiamento que será, no futuro,

pago. Há o recurso para isso. O que há aqui é uma ausência de técnicos para fazer o

levantamento se essa terra é produtiva, de fato, e se o produtor, ao adquiri-la, vai dar

conta  do  recado;  ver  as  condições;  fazer  as  análises.  Tudo  isso  está  faltando.

Estamos insistindo muito com a Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária,

onde  está  o  Instituto  da  Terra,  para  que  haja  uma  implementação  a  mais  no

programa. Foi isso que combinamos, e, aliás, eles ficaram de, a cada três meses,

mandar para Assembleia Legislativa um relatório do que progrediu e quantas famílias

passaram a adquirir o crédito fundiário.

Então,  quero agregar à discussão de V.  Exa. sobre essa importante questão da

moradia para o povo mineiro e o povo brasileiro, em especial nas grandes cidades, a

relação disso com o campo. 

Não adianta inchar os grandes centros, e não permitir  que se gere emprego no

campo, aliás muito mais barato que na cidade. Essa discussão precisa ser feita. Se



1145
____________________________________________________________________________

continuarmos incentivando o êxodo rural,  vamos esvaziar o campo e aumentar os

problemas  na cidade.  É  preciso  que essa curva  diminua.  Felizmente,  a  curva  do

êxodo rural já diminuiu no Brasil, mas é preciso dar melhores condições a quem está

no campo. Reclamam muito, e com razão, porque as condições de plantio ainda não

são as desejadas. Então, parabenizo V. Exa., colocando esse ingrediente novo na

discussão da regularização fundiária.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputado Rogério Correia. É importante

também  a  preocupação  com  a  moradia  rural,  e  um  aspecto  relevante  é  que  os

brasileiros que moram na zona rural não querem apenas moradias melhores, que são

necessárias, é claro, mas esperam que também haja serviços. Muita gente que mora

na zona rural frequentemente tem de se deslocar até a sede dos Municípios para

resolver problemas. Se eles pudessem ser solucionados na própria localidade, isso

ajudaria muito e daria suporte àquele velho jargão de fixar o homem no campo.

Como o Deputado Rogério Correia mencionou o Código Florestal,  aproveito,  Sr.

Presidente, para dizer que estive ontem em Brasília, onde conversei por quase duas

horas com o Deputado Federal Aldo Rebelo, relator do novo Código Florestal, que

está sendo votado neste momento na Câmara dos Deputados. Conversei também

com o Líder do Governo na Câmara, Deputado Vaccarezza. Fui levar uma sugestão

de redação para a parte do Código Florestal  que trata das áreas do entorno dos

reservatórios  de  hidrelétricas.  Nosso  Estado  tem  150  Municípios  localizados  no

entorno de hidrelétricas. A redação aprovada no relatório causaria extremo prejuízo a

todos eles, e Minas Gerais é o Estado que possui hidrelétricas em maior número. O

Deputado  Odair  Cunha,  Vice-Líder  do  Governo,  e  a  Ministra  do  Meio  Ambiente

acataram a minha sugestão, a fim de que, em lagos de hidrelétricas que ainda não

tenham licenciamento  ambiental  e  que não sirvam só para  a geração de energia

elétrica, mas também para abastecimento de água, permaneça como distância da

margem 15 metros  na  zona urbana e  30 metros  na  zona rural.  Isso diz respeito

também às construções ou às ocupações já consolidadas nas últimas décadas. Eu,

por exemplo, moro na região do lago de Furnas, que tem mais de 50 anos. Ao longo

do tempo foram consolidados empreendimentos ligados ao turismo nas cidades, que

foram reconquistando espaço, porque, quando o lago veio, encheu todo o local. Muita
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gente que não acreditava que aquela água chegasse à sua casa perdeu as terras

férteis, perdeu tudo: cidades foram submersas e tiveram de ser reconstruídas.

O novo Código trazia o grande perigo de tudo que foi reconstruído nestes 50 anos

ser  destruído.  O  sofrimento  com  a  inundação,  que  levou  para  debaixo  da  água

história,  cultura,  cidades,  economia,  terras  férteis,  poderia  voltar  com  essa

possibilidade de estabelecer em 100 metros aquela distância da margem dos lagos

de hidrelétricas, como previa a redação do relatório do Deputado Aldo Rebelo. Com

essa sugestão de redação, conversada com a Ministra do Meio Ambiente - e está em

votação neste momento, não sei o resultado, não sei se vai passar -, fizemos pelo

menos um esforço muito grande. O Deputado Odair me ajudou muito nesse trabalho,

assim como os Prefeitos da Alago. Esteve comigo o Prefeito Nelson Lara, de Guapé,

que também é Presidente da Alago,  que reúne 36 Municípios. Fui seu Presidente

durante dois mandatos, quatro anos. Alguns Prefeitos de cidades que têm lagos de

hidrelétricas  estiveram  lá  comigo  e  pediram  que  fosse  considerada  essa

possibilidade.  O  Lago  de  Furnas  é  um  dos  maiores  da  América  e  não  tem

licenciamento ambiental. Quando ele tiver licenciamento ambiental, aí se levará em

consideração a distância da margem. Essa foi a defesa que fiz em Brasília junto ao

relator Aldo Rebelo. Ele me recebeu muito bem, ouviu-me atentamente e chamou os

técnicos para conversar comigo. Depois, também conversei com o Deputado Aldair

Cunha e com o pessoal da legislação. Conseguimos produzir alguns parágrafos que

tiveram aceitação. Agora, a Câmara Federal também está em reunião extraordinária a

fim de apreciar as questões ligadas ao Código Florestal. Espero que seja aprovado e

que  traga  tranquilidade  e  sossego  para  moradores  de  150  Municípios  de  Minas.

Apenas no entorno do Lago de Furnas, se aprovada a redação que havia antes de

nossa  ida  a  Brasília,  25.000ha  de  terras  ocupadas  pela  agricultura  familiar,  por

pequenos produtores, deixariam de existir, o que seria uma grande violência. Com a

aprovação do governo e de sua bancada, estou confiante que conseguiremos aprovar

uma situação que já existe, pois muitas pessoas já investiram. 

O debate sobre a moradia é importante. A iniciativa do Deputado Fred Costa de

desarquivar o tema é relevante. A Prefeitura de Ponte Nova está de parabéns pela

preocupação com a regularização fundiária,  o que realmente é preciso ocorrer em



1147
____________________________________________________________________________

nossos Municípios. Temos uma dívida com nossos cidadãos. As cidades precisam ser

melhores. O cidadão que criou sua família, morando há décadas na mesma cidade,

não pode ficar sem o título de sua casa. É uma injustiça que deve ser corrigida. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Antes de mais nada, faço uma saudação

especial ao Deputado Pompílio Canavez, cuja presença é muito importante para o PT

por toda sua experiência na defesa dos trabalhadores, como sindicalista, e por sua

presença na Prefeitura de Alfenas, ao fazer um governo que se destacou em toda a

região e que foi reconhecido pela população. 

Você teve uma votação em Alfenas que nenhum outro candidato teve, o que é um

sinal desse reconhecimento. Sempre escuto muitas coisas boas a respeito de seu

trabalho. Os Padres Francisco e Guaraciba, meus amigos de Alfenas, têm elogiado

muito seu trabalho. Você traz a esta Casa a preocupação com sua raiz no Sul de

Minas, na defesa de Furnas e do que ela representa para a agricultura familiar, para o

turismo na região, o que é muito importante. Com toda certeza, hoje você é a voz de

todos os Municípios que estão na região do Lago, que pela primeira vez têm um

representante, cuja preocupação é combinar a defesa do meio ambiente, da ecologia

com o investimento e a geração de emprego. Parabéns. Dois assuntos me trazem

aqui.  Primeiro,  acabamos  de  aprovar  na  Comissão  de  Direitos  Humanos  uma

manifestação de  aplauso  ao  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  Cláudio  Costa,  à

Prefeita  Marília  Campos,  de  Contagem,  e  ao  Juiz  Arilson,  Diretor  do  Fórum  de

Contagem. Por que essa manifestação? Já temos uma luta antiga, que os trouxe a

várias  reuniões,  inclusive  a  uma  audiência  pública  realizada  neste  ano,  para  a

construção do fórum em Contagem. 

Hoje temos um fórum. Em 1970, quando a nossa comarca foi criada, o espaço onde

hoje funciona o fórum era construído para ser o mercado municipal. À época, quando

já não servia para o mercado, foi  adaptado para abrigar o fórum. Hoje Contagem

gasta muito com os aluguéis, e as dependências do fórum são insuficientes, pois já

há  seis  sedes  do  Judiciário.  Trata-se  de  uma  dificuldade  para  o  povo,  para  os

advogados e para os Juízes. As instalações são insalubres. Os problemas em relação

à convivência com questões de saúde pública são grandes em Contagem. Apesar de

ter trazido durante 17 anos a bandeira do novo fórum para Contagem, nunca tive eco
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no Tribunal, que preferia criar fóruns nas cidades e regiões dos seus Presidentes. Por

isso, algumas cidades pequenas possuem um fórum enorme, com áreas ociosas, por

influência política de Desembargadores. E Contagem, Ribeirão das Neves e Betim

enfrentam grandes problemas. 

Já estive aqui obstruindo várias votações para impedir que, em anos anteriores,

isso  acontecesse,  até  obtermos  a  confirmação  da  construção  do  novo  fórum  de

Contagem. Já segurei por três meses um projeto do Tribunal de Justiça para que

houvesse uma medida efetiva com esse objetivo. Neste ano, conseguimos mobilizar a

Prefeitura e os Juízes de Contagem, que disseram: “É agora ou nunca”. 

Agora  contamos  com  alguém  que  conseguiu  captar  essa  necessidade  de

Contagem,  que  foi  o  Desembargador  Cláudio  Costa.  Realizamos  uma  belíssima

audiência pública aqui  na Assembleia Legislativa,  com a presença significativa de

entidades  de  trabalhadores  e  de  direitos  humanos  e  de  Juízes  de  Contagem.  O

Ministério Público não participou, pois parece que só participa do que for corporativo.

Infelizmente, não participou de nenhuma reunião com a Presidência do Tribunal de

Justiça,  que foram várias.  Infelizmente,  repito,  não contamos  com a  presença do

Ministério Público. 

Havia uma vaga promessa para o início da construção do fórum de Contagem em

2016. Na sexta-feira, representei a direção desta Casa na celebração dos 10 anos do

belo Projeto Novos Rumos na Execução Penal, do Tribunal de Justiça. Esse projeto

está entre os expoentes do Tribunal de Justiça, como o PAI-PJ, que trabalha com

pacientes com transtorno mental, as Apacs, com o Desembargador Joaquim Andrade,

a  questão  da  mulher,  com  a  Desembargadora  Jane  -  a  mulher  prisioneira  tem

realizado um belo  trabalho -,  e  a questão do adolescente infrator  e das medidas

socioeducativas. O Tribunal de Justiça tem-se empenhado nisso. O Desembargador

Gudesteu Biber criou o Projeto Novos Rumos na Execução Penal, que passará a se

chamar Programa Novos Rumos. 

Estava compondo a Mesa, à direita do Presidente do Tribunal de Justiça, quando

me disse: “Tenho uma grande notícia. Queria que, na semana que vem, você e a

Prefeita  Marília  Campos  estivessem  em  meu  gabinete”.  Na  segunda-feira,  pela

manhã, o Desembargador Cláudio Costa me ligou e disse: “Tenho dois horários, 14
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horas e 16 horas. Gostaria que viessem aqui”. Consultei a Prefeita, que disse que

poderia estar lá às 16 horas. Fomos ao Tribunal de Justiça nesse horário. E qual foi a

nossa surpresa? O Presidente do Tribunal entregou a mim e à Prefeita o projeto de

construção  do  novo  fórum,  já  definitivo,  mudando  a  discussão  anterior.  Ele  nos

informou  que  o  projeto  permitirá  a  instalação  de  mais  10  varas  em  Contagem,

somando 38. É um prédio de sete andares, que ficará sem acabamento para que, se

no futuro a Lei de Execução Penal criar novas varas, haja espaço para elas. O projeto

custará R$55.000.000,00. Serão R$52.000.000,00 na construção e R$3.000.000,00

para o ar-condicionado central. O prédio será construído em 30 meses.

E agora vem a grande notícia que o Presidente nos deu: a obra começa no ano que

vem, ainda no mandato do Presidente Cláudio Costa. Foi algo emocionante. O setor

de engenharia do Tribunal está de parabéns, já existem recursos para construir  o

prédio,  o  que  é  fundamental.  No  meio  da  conversa,  a  Prefeita  Marília  disse  ao

Presidente que não estava presente nenhum dos Juízes ou das Juízas de Contagem

que foram nossos parceiros nessa luta. O Presidente, então, sugeriu irmos ao fórum

de Contagem, de surpresa.  Fomos ao fórum, enfrentamos o trânsito ruim  das 18

horas,  e,  ao  chegarmos,  o  Presidente  mandou  chamar  os  Juízes,  na  subsede

descentralizada, e lá deu a grande notícia.

Quero fazer um agradecimento ao Deputado Ademir Lucas, que, quando Deputado,

ajudou-nos a obstruir na defesa do fórum de Contagem e também ao Deputado Carlin

Moura. Faço também um agradecimento à Casa, que nunca se incomodou com que a

discussão do novo fórum de Contagem fosse feita na Comissão de Direitos Humanos,

porque entendeu que agilidade da Justiça e condições da Justiça são questões de

direitos humanos. Deputado nenhum se manifestou contra isso. Então, agradeço à

Casa e ao Presidente do Tribunal.

Ontem,  eu  e  o  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  almoçamos  com  Cláudio

Costa,  Presidente  do  Tribunal,  num  almoço  institucional,  que  o  Presidente  Dinis

Pinheiro  tem  promovido  com  vários  setores.  Nesse  almoço  tive  oportunidade  de

agradecer  ao  Presidente  e,  agora  mesmo,  aprovei  uma manifestação.  Acho  que

Contagem  ganhará  muito  com  isso.  Aproveito  o  aparte  que  faço  ao  Deputado

Pompílio Canavez, sob a Presidência do Deputado Rômulo Viegas, que, embora seja
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um Deputado novo, vem com experiência presidindo os trabalhos.

Sr. Presidente, a outra questão que trago é lamentável porque, no dia 14 de abril,

aprovamos  vários  requerimentos  da  Comissão de Direitos  Humanos  que  exigiam

urgência. Eram requerimentos relativos a policiais ameaçados, a cidadão torturado, a

policial  que  sofreu  assédio  moral,  a  encaminhamento  de  nota  taquigráfica  da

Comissão de Direitos Humanos e requerimentos ligados aos assassinatos na Serra,

que foram discutidos nas Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública.

Depois, os debates aconteceram na Comissão de Direitos Humanos. E, pasmem os

senhores,  o Deputado Sargento Rodrigues,  a quem agradeço,  foi  à  Comissão de

Direitos Humanos e fez a denúncia de que esses requerimentos não haviam sido

encaminhados -  e quero dizer  que amanhã estaremos com o Deputado Sargento

Rodrigues para discutirmos assédio moral contra policiais, em Ipatinga, na parte da

manhã.  Eles  foram  numerados  em  Plenário  e  encaminhados  à  Comissão  de

Segurança Pública. Comunico que isso é responsabilidade do Secretário-Geral da

Casa. Não admito nenhum cerceamento do funcionamento da Comissão de Direitos

Humanos. Somente alguém do setor burocrático ou técnico não percebe que ameaça

de morte a um policial, tortura contra um cidadão e assédio moral são assuntos afetos

à Comissão de Direitos Humanos que exigem urgência. Não estamos brincando de

ser Deputado, colocamos a nossa vida em risco sem brincar de ser Deputado.

Amanhã aprovarei um requerimento de abertura de processo administrativo contra

o Secretário-Geral da Casa. Pedirei que ele seja afastado de seu cargo durante os 30

dias  desse processo.  Não estamos  aqui  para  brincar,  não  estamos  aqui  fazendo

molecagem,  não  nos  omitimos  como  parlamentar.  Sugiro  que  o  Secretário-Geral

indique o funcionário responsável por haver segurado um requerimento da Comissão

de Direitos Humanos que envolve a  vida de pessoas, segurança,  notificação.  Até

mesmo  notas  taquigráficas  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  a  Comissão  de

Segurança Pública precisa aprovar.

Agradeço este tempo que me foi cedido. Tomarei providências legais. Não brinquem

com  a  vida.  Não  brinquem  com  coisa  séria.  Quem  nunca  saiu  de  um  ar

condicionado... Como diz o poeta Camilo Castelo Branco, “quem não sentiu o frio da

desgraça não foi homem, foi espectro de homem, somente passou pela vida, não
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viveu”.  Então,  não  brinquem  com  quem  viveu,  não  brinquem  com  quem  está

enfrentando as coisas. Não brinquem com quem, nesses 17 anos, em vez de ir para

uma  comissão  que  decide  o  Orçamento,  que  decide  interesses  ou  redução  de

impostos, foi para uma comissão ouvir a dor do povo, o sentimento do povo. É isso

que fazemos na Comissão de Direitos Humanos.

Hoje, por exemplo, numa reunião normal, ficamos quase duas horas ouvindo um

Agente  Penitenciário  fazer  denúncia  de  assédio  moral.  Foi  isso  o  que  ficamos

fazendo lá durante duas horas. Estava previsto que votaríamos projetos da Comissão

e ato sumário. Isso não demoraria mais que 15 ou 20 minutos, mas ficamos lá eu, o

Deputado João Leite, o Deputado Carlin Moura, o Deputado Sargento Rodrigues e o

Deputado Paulo Lamac ouvindo a dor das pessoas,  ouvindo denúncia de assédio

moral, ouvindo um Agente Penitenciário fazer denúncias de torturas e de omissão da

Corregedoria.

Considero isso uma imoralidade, uma prevaricação do funcionário que fez isso. Se

não for indicada a gerência ou a chefia que fez isso, pedirei, por 30 dias, enquanto

durar  o  processo administrativo,  o  afastamento  do  Secretário-Geral  dos  trabalhos

desta Casa. Tratem o que é sério com seriedade. Não faço oposição gratuita, tenho

linha de atuação diferenciada, firme. Hoje, denunciei o governo. Um Diretor de Teófilo

Otôni foi preso com armas. Há dois anos deveria ter sido exonerado, mas hoje é o

condutor da escolta no Ceresp São Cristóvão. Denunciamos um Agente Penitenciário

que manteve relações sexuais forçadas com duas detentas. Entregamos o esperma

do denunciado em uma calcinha e em uma camisinha - trazidas por outro Agente

Penitenciário -,  para que fosse feito exame de DNA. O resultado foi positivo, mas

aquele  Agente  não  foi  exonerado.  Embora  esse  fato  tenha  ocorrido  em  1999,

somente agora ele foi exonerado, porque estava fornecendo salvo-conduto no Ceresp

São Cristóvão. Criticamos as omissões do governo, mas em cima de questões que

entendemos como nossas opções de trabalho.

Pedirei o afastamento do Secretário-Geral. Se o Gerente de Plenário que cometeu

esse absurdo for identificado, também deve ser afastado enquanto durar o processo

administrativo.  Vejam  bem  como  funciona  a  Comissão  de  Direitos  Humanos.

Realizamos  quatro  audiências  nesta  semana.  Amanhã,  em  Ipatinga,  ouviremos
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policiais que vão denunciar Comandantes por assédio moral. Vamos cedinho para lá.

Às 14h30min, faremos uma reunião secreta aqui a fim de ouvir pessoas ameaçadas

de morte, que denunciarão o sistema de defesa social e o Judiciário. Pensam vocês

que a semana da Comissão de Direitos Humanos termina aí? Não. Na sexta-feira,

vamos ouvir, em nosso gabinete, denúncias de tortura. A Comissão não brinca em

serviço.  Então,  não  brinquem  com  coisa  séria.  Uma  letra  morta  que  chega  ao

Plenário,  num  requerimento,  tem vida por  trás.  Não é  apenas  uma discussão da

Oposição, uma picuinha, mas há vidas de pessoas por trás de um requerimento como

esse. Tratem isso com seriedade neste Plenário. Se não querem tratar de todos, pelo

menos a Comissão de Direitos Humanos tem um diferencial e não está aqui para

brincar. Não faço brincadeira com o meu mandato, não. Obrigado.

O Deputado Pompílio Canavez - Agradeço ao Deputado Durval Ângelo. Parabenizo

o Desembargador Cláudio Costa, a Prefeita Marília e o Deputado Durval, que têm um

grande amor pela cidade de Contagem, por essa luta. Solidarizo-me com V. Exa. na

sua luta, pois realiza um trabalho delicado, importante e fundamental na Comissão de

Direitos Humanos, que muitas vezes é a última esperança de muitas pessoas que

têm seus direitos ultrajados. Queremos que esse trabalho seja respeitado, e tenho

certeza de que o conseguiremos.

Sr. Presidente, agradeço a paciência de V. Exa. Encerro minhas palavras.

Questão de Ordem

O Deputado Pompílio Canavez - Percebendo a falta de quórum no Plenário, peço o

encerramento da reunião. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço aos Deputados Pompílio Canavez e Durval Ângelo.

Cumprimento os Vereadores que nos visitaram nesta manhã. Agradeço a todos os

presentes e à assessoria da Mesa da Assembleia, que sempre está disposta a nos

orientar.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada. Levanta-se a reunião.
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* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE TADEU JOSÉ DE MENDONÇA

PARA O CARGO DE PRESIDENTE DO IPEM, EM 6/4/2011

Às  10h38min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duilio de Castro e Ivair Nogueira, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende,

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

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  proceder  a  arguição  pública  do  Sr.  Tadeu  José  de

Mendonça para o cargo de Presidente do Instituto de Metrologia  e Qualidade do

Estado de Minas Gerais - Ipem -, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Registra-se a presença da Deputada Luzia Ferreira

(substituindo  o  Deputado  Fred  Costa,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR).  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. A Deputada Luzia Ferreira retira-se da reunião. Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  aprovação,  em  turno  único,  da  Indicação  nº

2/2011, do nome de Tadeu José de Mendonça para o cargo de Presidente do Ipem

(relator: Deputado Duilio de Castro). 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.

Ana Maria Resende, Presidente - Duilio de Castro - Ivair Nogueira. 

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/5/2011
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Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir  Paraca e Pompílio  Canavez,  membros da supracitada Comissão.

Estão presentes,  também, a Deputada Rosângela Reis  e  os Deputados Bonifácio

Mourão, Antônio Júlio, Sebastião Costa, Célio Moreira, Rogério Correia, Carlin Moura,

Paulo  Guedes,  Duarte  Bechir,  Paulo  Lamac,  Rômulo  Viegas  e  Ulysses  Gomes.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pompílio Canavez,

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  obter  esclarecimentos  sobre  a  recomposição  do  ICMS  de  2009  às

prefeituras  que  ainda  não  receberam  os  recursos  e  a  desoneração  de  encargos

estaduais nos Municípios mineiros, bem como a debater as repercussões do Fundo

de  Participação  dos  Municípios  -  FPM  -  e  as  consequências  da  mudança  nas

alíquotas  do  Imposto  de  Renda  Pessoa  Física  -  IRFF  -  para  economia  dos

Municípios. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Elisa Maria Costa, Prefeita Municipal de Governador Valadares e Presidente do

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - CBH Doce -; e os Srs. Ângelo Oswaldo

de  Araújo  Santos,  Prefeito  Municipal  de  Ouro  Preto;  Padre  Rogério  de  Oliveira

Pereira, Prefeito Municipal  de Ouro Branco;  Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso,

Prefeito Municipal de Prados; José Maria Penna Silva, Prefeito Municipal de Curvelo;

Edson  Rezende,  Vice-Prefeito  de  Barbacena;  Anderson  Costa  Cabido,  Prefeito

Municipal de Congonhas, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a  palavra  ao Deputado Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. 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, Almir Paraca, Pompílio Canavez e Sávio Souza Cruz (3) em que solicitam

seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para envio da
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lista de convênios realizados entre a Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas - Setop - e os Municípios mineiros a partir de 2009, contendo informações

sobre o valor do convênio, o cronograma de liberação de recursos e a justificativa dos

critérios  adotados pelo Poder  Executivo para  a liberação dos recursos para cada

Município beneficiado, devendo ser enviadas cópias dessa lista ao Ministério Público

Estadual e à Justiça Eleitoral; seja solicitada audiência com o Governador do Estado

para  tratar  do  cumprimento  de  acordo  firmado  em  2010,  visando  a  liberação  de

recursos às prefeituras mineiras, através de convênios assinados com a Setop, para

a realização de obras de infraestrutura, como forma de compensação pela perda de

receitas em 2009, em função da crise econômica, bem como para debater o processo

de desoneração dos Municípios; sejam encaminhadas ao Tribunal Regional Eleitoral

e ao Tribunal Superior Eleitoral as notas taquigráficas desta reunião; Almir Paraca,

Pompílio  Canavez  e  Rogério  Correia  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  ao

Governador do Estado, com a participação de representantes de Prefeitos Municipais,

para  apresentar  as  demandas  municipais  contidas  na  cópia  de  documento

consolidado elaborado pela Associação Mineira de Municípios - AMM -, que trata de

questões  referentes  aos  critérios  e  parâmetros  para  distribuição  e  repasse  aos

Municípios  dos  recursos  do  ICMS  e  do  FPM.  A  Presidência  recebe  cópia  de

documento  da  AMM  encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  de  documento

assinado  pelos  Prefeitos  presentes  a  esta  reunião,  o  qual  contém  várias

reinvindicações.  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 maio de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Pompílio Canavez - Liza Prado - Sebastião Costa.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/5/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a
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reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Duarte Bechir,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir:  Projetos de Lei nºs 142/2011 no 1º turno (Deputado

Gustavo Corrêa); e 718/2011 em turno único (Deputado Sávio Souza Cruz). 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. Os Projetos de Lei

nºs 28, 104 e 664/2011 no 1º turno são convertidos em diligência a requerimento dos

seus  respectivos  relatores,  aprovados  pela  Comissão:  o  primeiro,  diligência  à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e à

Secretaria  de Estado de Desenvolvimento  Econômico -  Sede -  (relator:  Deputado

Célio  Moreira);  o  segundo,  diligência  à  Semad  e  à  Fundação  Estadual  do  Meio

Ambiente - Feam - (relatora: Deputada Luzia Ferreira); e o último, diligência à Semad,

ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG -, à Coordenadoria Estadual

de  Defesa  Civil  e  à  Superintendência  Regional  do  Departamento  Nacional  de

Infraestrutura em Transportes - DNIT-MG (relator: Deputado Duarte Bechir). Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a  atual  situação  dos  lixões  e  aterros

sanitários situados no Estado; Antônio Júlio em que solicita seja realizada reunião

para ouvir o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

sobre as ações e a execução dos recursos destinados ao Projeto de Proteção da

Mata Atlântica em Minas Gerais - Promata-MG -; Luzia Ferreira em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 104/2011, dos

Deputados  Elismar  Prado e  Almir  Paraca,  em  tramitação  nesta  Casa,  e  medidas

fiscais e tributárias destinadas a estimular a redução das emissões e a remoção de

gases de efeito estufa no Estado; e Célio Moreira e Alencar da Silveira Jr. em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de
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Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater o Projeto de Lei nº 1.023/2011,

do  Deputado  Leonardo  Moreira,  em  tramitação  nesta  Casa,  que  dispõe  sobre  o

acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá outras providências. Os

seguintes  requerimentos  têm  sua  votação  adiada,  a  requerimento  do  Deputado

Duarte Bechir aprovado pela Comissão: do Deputado Rogério Correia em que solicita

sejam realizadas visita no depósito de lixo na Comunidade da Represa, no Município

de Perdões,  e reunião de audiência  pública  no  referido  Município  para debater  a

instalação do depósito  de  lixo;  e  do  Deputado Almir  Paraca em  que solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Assuntos

Municipais e Regionalização para conhecer e debater os termos e as consequencias

sociais,  econômicas  e  ambientais,  para  o  Município  de  Patrocínio,  do  Decreto

Municipal de Desapropriação nº 2.734, de 11/3/2011, que desapropria o montante de

4.700ha  de  áreas  produtivas  pertencentes  a  dezenas  de  produtores  de  pequeno

porte.  A  Presidência  recebe  os  seguintes  requerimentos  dos  Deputados:  Célio

Moreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a

Comissão de Constituição e Justiça para debater o Projeto de Lei nº 440/2011, de sua

autoria, em tramitação nesta Casa, que cria a Estrada-Parque Caminhos do Sertão,

localizada no interior  do Parque Estadual  da Serra do Rola-Moça, abrangendo os

Municípios  de  Belo  Horizonte,  Brumadinho,  Ibirité  e  Nova  Lima;  Adelmo  Carneiro

Leão em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para ouvir a Sra.

Helena B. Nader, Presidente em exercício da Sociedade Brasileira para o Progresso

da Ciência - SBPC -,  sobre estudo realizado pela entidade que representa e pela

Associação Brasileira de Ciência - ABC - sobre o Novo Código Florestal Brasileiro, em

tramitação no Congresso Nacional; e Délio Malheiros em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para debater a situação em que se encontra a jazida de

minério de ferro localizada na área conhecida como Lagoa Seca, entre os Bairros

Belvedere e Mangabeiras, em Belo Horizonte, bem como as consequências para o

meio  ambiente  e  para  a  população  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.
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Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Luzia Ferreira - Duarte Bechir - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/5/2011

Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

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

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

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

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

matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

“Boletim Informativo da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos” de setembro

a dezembro de 2010 e “Registro Brasileiro de Transplantes” de janeiro a dezembro de

2010. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 762 e 819/2011, em turno

único (Deputado Neider Moreira);  Projetos de Lei nºs 690 e 817/2011, no 1º turno

(Deputado Doutor Wilson Batista); Projetos de Lei nºs 820/2011, em turno único; 264

e  802/2011,  no  1º  turno  (Deputado  Hely  Tarqüínio);  Projetos  de  Lei  nºs  816  e

822/2011, em turno único, e 606/2011, no 1º turno (Deputado Adelmo Carneiro Leão).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  aprovação,  em  turno  único,  do

Projeto de Lei nº 78/2011 na forma do Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça (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 apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 512 e 542/2011, este 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita
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seja  realizada  audiência  pública  para  debater  o  Observatório  Nacional  sobre  o

“Crack”,  portal  lançado  na  internet  pela  Confederação  Nacional  dos  Municípios;

Bosco em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de

Participação  Popular  para  averiguar  os  motivos  que  levaram  à  interdição  das

unidades de saúde no Município de Conquista; Sargento Rodrigues em que solicita

seja  encaminhado ofício  ao  Secretário  de  Saúde e ao Secretário  de  Governo de

Minas Gerais, solicitando empenho na apuração das denúncias de desvio de recursos

destinados  à  saúde  pública  do  Município  de  Teófilo  Otôni,  apresentadas  pelo

Vereador  Renan Pereira;  Carlos Mosconi,  Doutor  Wilson Batista,  Adelmo Carneiro

Leão, Hely Tarqüínio e Neider Moreira em que solicitam a realização de audiência

pública  para  debater  o  câncer  da  próstata.  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 maio de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Neider

Moreira - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/5/2011

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Almir  Paraca,  Pompílio  Canavez  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 Pompílio Canavez, 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 466, 527 e 528/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Almir Paraca em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

na cidade de Vazante para conhecer e debater a relação entre a Copasa-MG e a

população  desse  Município  e  entre  aquela  e  a  administração  municipal,

especialmente no tocante à captação e ao tratamento de esgoto e à cobrança de taxa

por esse serviço, após a edição de lei municipal, em 2008; Almir Paraca e Rogério

Correia em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a

Comissão de Minas e Energia para obter informações sobre a exploração do gás

natural  no  referido  Município  e  região;  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública para debater questões de revitalização e urbanismo da

região que engloba o Bairro da Lagoinha, em Belo Horizonte; e Paulo Guedes em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater, com representantes

da população, das associações de taxistas, das empresas de fretamento de veículos

e turismo, das lideranças políticas e das entidades de classe, os Projetos de Lei nº

552/2011 e de Resolução nº 279/2011, em tramitação nesta Casa, e a Lei nº 19.445,

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, 11 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - João Leite - Liza Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE CAMILLO FRAGA REIS PARA O

CARGO DE DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, EM 4/5/2011

Às 14h28min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Luiz  Carlos  Miranda,  Anselmo  José  Domingos  e  Rômulo  Veneroso,  membros  da

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

Carlos Miranda, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se

tratar  da  primeira  reunião  da  Comissão.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina à eleição do Presidente e do Vice-Presidente e a designar relator. A seguir,
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determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida

o  Deputado Anselmo José Domingos  para  atuar  como escrutinador.  Apurados  os

votos, são eleitos para Presidente o Deputado André Quintão e para Vice-Presidente

o  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  ambos  com  quatro  votos.  Na  condição  de

Presidente  “ad  hoc”,  o  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda  empossa  no  cargo  de

Presidente o Deputado André Quintão. Este, por sua vez, empossa o Vice-Presidente,

Deputado Luiz Carlos Miranda. Prosseguindo, a Presidência designa como relator da

matéria o Deputado Anselmo José Domingos. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

André Quintão, Presidente - Anselmo José Domingos - Rômulo Veneroso.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/5/2011

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Elismar  Prado,  Carlos  Mosconi  e  Rômulo  Veneroso,  membros  da

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

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

Deputado Rômulo Veneroso, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: no 1º

turno os Projetos de Lei nºs 17/2011 (Deputado Carlos Mosconi); 274 e 1.057/2011

(Deputado  Elismar  Prado).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 152/2011 na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Luzia Ferreira). Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
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aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 516 com a

Emenda nº 1 e 521/2011, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 501, 526, 530 e

531/2011. 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, 11 de maio de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Rômulo Veneroso.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

5/5/2011

Às 14h15min,  comparece na Sala  das Comissões o Deputado Gustavo Corrêa,

membro da supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado Sargento

Rodrigues. O Presidente, com base no inciso III do art. 120 do Regimento Interno,

dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada e solicita aos membros presentes que

a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a pauta de

reivindicações dos membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado aprovada em assembleia geral,  a ser apresentada por  representantes das

entidades de classe das corporações,  e discutir  e  votar poposições 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.  Os

Projetos de Lei nºs 428 e 717/2011 e os Requerimentos nºs 473, 488 a 495, 502 e

505/2011 são retirados de pauta,  por  determinação do Presidente,  por terem sido

apreciados em reunião anterior. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir o Cel. PM César Braz Ladeira, Presidente da União dos Militares

de Minas Gerais; Cel. PM Edvaldo Piccinini Teixeira, Presidente do Clube dos Oficiais

da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais; Major PM Márcio

Ronaldo de Assis, Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo

de Bombeiros  Militar  do Estado de Minas Gerais;  Sgto.  BM Alexandre Rodrigues,

Presidente da Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de

Minas  Gerais;  Subtenente  PM Raimundo  Nonato  Meneses  Araújo,  Presidente  da
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Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais; Ângela Maria

de Carvalho Araújo, Conselheira Fiscal da Associação das Mulheres Profissionais de

Segurança Pública, representando a 2º Dgt. PM Valéria Evelini Monteiro Machado,

Presidente da Associação das Mulheres Profissionais de Segurança Pública; CB BM

Álvaro  Rodrigues Coelho,  Presidente do  Centro  Social  dos Cabos e Soldados da

Polícia Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais, e Vereador Cabo Júlio, da Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte,  os  quais  são convidados  a tormar  assento à  mesa.

Registram-se  as  presenças  dos  Deputados  Bonifácio  Mourão,  Ivair  Nogueira  e

Rogério Correia. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Délio  Malheiros,  Presidente  -  Neider  Moreira  -  Bonifácio  Mourão  -  Gustavo

Valadares.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/5/2011

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin  Moura  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  Deputado  Fred  Costa,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da

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

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

Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  do  Deputado  André  Quintão  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que a Copasa
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Serviços de Saneamento do Norte e Nordeste de  Minas Gerais S.A.  -  Copanor  -

preste serviços de água e esgoto a comunidades de até 200 habitantes localizadas

na área de atuação da referida Companhia, em cumprimento à Lei nº 16.698, de 2007

e ao inciso 131 da Lei nº 19.417, de 2011; sejam realizadas visitas desta Comissão às

localidades  situadas  no  Vale  do  Jequitinhonha  desprovidas  de  atendimento  de

sistema de água e esgoto gerido pela Copanor; seja realizada reunião conjunta com a

Comissão de Trabalho para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei Federal nº

865/2011, que cria a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, a qual será

responsável pela Economia Popular Solidária (por solicitação do Fórum Mineiro de

Economia Solidária); seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Trabalho no

Município de Araçuaí para, em audiência pública, debater a situação dos cortadores

de cana frente à acelerada mecanização do campo (por solicitação da Prefeitura e do

Sindicato  de  Trabalhadores  Rurais  de  Virgem  da  Lapa);  e  seja  encaminhada  à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de  providências  para  a

realização de concurso público com vistas ao provimento de cargos de nível superior

para  reestruturação  da  Sedese.  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 maio de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/5/2011

Às 9h45min, compareceram no Centro Técnico Cultural, no Município de Itajubá os

Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Ulysses Gomes e Pompílio Canavez, membros da

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

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado 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 discutir a pauta de prioridades para o

desenvolvimento do turismo na região Sul de Minas e a discutir e votar proposições
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da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os  Srs.  Jorge  Renó  Mouallem,  Prefeito  de  Itajubá;  Jussara  Maria  Rocha,

Superintendente  de  Políticas  de  Turismo,  representando  o  Deputado  Agostinho

Patrus Filho, Secretário de Estado de Turismo; Lily Maria Taylor da Cunha e Mello,

Presidente da Associação Circuito Turístico Terras Altas da Mantiqueira - Itamonte;

José Maurício Carneiro da Silva, Presidente da Associação de Integração do Circuito

Turístico  Caminhos  do  Sul  de  Minas  -  Itajubá;  Maurício  Gabriel,  Presidente  da

Associação de Integração Regional do Circuito das Águas - São Lourenço; Francisley

Gonçalves Pinto, Presidente da Associação do Circuito Turístico das Malhas do Sul

de  Minas  -  Borda da Mata;  Luiz  Carlos  de  Pádua,  Presidente  da  Associação  do

Circuito Turístico Nascentes das Gerais -  Passos; Gustavo Pessoa Arrais,  Diretor-

Presidente da Associação Circuito Turístico Serras Verdes do Sul de Minas - Córrego

Bom Jesus; Vinícius Amantéa Campos, Presidente do Circuito Turístico Vale Verde

Quedas d'Água - Varginha; Francisco Melo, Presidente da Federação dos Circuitos

Turísticos  do Estado de Minas Gerais;  e Laudelino Augusto dos Santos Azevedo,

Vice-Prefeito de Itajubá, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a  palavra  ao  Deputado Ulysses  Gomes,  autor  do  requerimento  que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Tenente  Lúcio,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Rômulo  Viegas  -  Vanderlei

Miranda.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

9/5/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Paulo  Lamac,  Delvito  Alves  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada
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Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Célio  Moreira.  Havendo  número

regimental,  o  Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A Presidência  informa que  a

reunião se destina a obter esclarecimentos sobre denúncias de abuso de autoridade

e agressão sofridas por Gabriel Alonso e ECSM pela Polícia Militar do Município de

João Pinheiro e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os  Srs.  Major PM Peterson Rodrigo

Brandão  da Silveira,  Assessor  do  Corregedor  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,

representando  o  Cel.  PM  Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  Corregedor;  Paulo  Vaz

Alkmin, Ouvidor de Polícia do Estado de Minas Gerais; Subtenente PM Luiz Gonzaga

Ribeiro, Coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Praças

Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra -; Gabriel Alonso Lousada,

vítima;  Paulo  Henrique  Lousada,  testemunha  da  vítima  Gabriel  Alonso  Lousada;

Darley  Luiz  Gonzaga,  testemunha  da  vítima  ECSM;  LGC,  testemunha  da  vítima

ECSM;  Maria  Percília  da  Silva  Lousada,  mãe  da  vítima Gabriel  Alonso  Lousada;

Marisa Pereira da Silva, mãe da vítima ECSM; ECTM, vítima, que são convidados a

tomar assento à mesa. Os Deputados Durval Ângelo e Delvito Alves, como autores do

requerimento que deu origem ao debate, tecem suas considerações iniciais, cada um

por  sua  vez;  logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta nas

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 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  (8)  em  que  solicita  seja

realizada  audiência  pública  para  tratar  de  violação  de  direitos  humanos  dos

moradores das comunidades Vila da Paz, Vila São José e Vila da Luz, localizadas no

entorno do Anel Rodoviário, nesta Capital, e que se encontram em risco iminente de

remoção, em virtude de obras na rodovia; seja realizada reunião de audiência pública

conjunta da Comissão e da Comissão de Saúde, para discutirem os problemas de

silicose  resultantes  da  exploração  de  ouro  na  região  de  Nova  Lima;  sejam

encaminhados à Presidente da República,  ao Ministro da Justiça,  ao Ministro das



1167
____________________________________________________________________________

Relações Exteriores, à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República

as  notas  taquigráficas  da  8ª  Reunião  Ordinária  desta  Comissão  e  pedidos  de

providências  para que se cumpra a sentença da Corte Interamericana de Direitos

Humanos  da  Organização  dos  Estados  Americanos,  de  dezembro  de  2010,  que

condena o Brasil pelo desaparecimento de 62 pessoas durante o evento conhecido

como Guerrilha do Araguaia, ocorrido entre 1972 e 1974; sejam encaminhados aos

Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados as notas taquigráficas

da  8ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  e  pedidos  de  providências  para  tomar  as

medidas cabíveis com vistas a se assegurar o cumprimento da sentença da Corte

Interamericana;  seja  realizado  debate  público  para  celebrar  dos  32  anos  da  Lei

Federal  nº  6.683,  de  1979,  conhecida  como Lei  da  Anistia,  bem  como discutir  o

cumprimento  da  sentença da Corte  Interamericana;  sejam  encaminhados  ao  Juiz

Titular da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual na Comarca de Belo Horizonte e à 2ª

e à 7ª Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça de Minas Gerais as notas taquigráficas

da 8ª Reunião Ordinária da Comissão e pedidos de providências para que procedam

às sentenças transitadas em julgado em 1959, as quais obrigam o Estado de Minas

Gerais ao pagamento de indenização pela desapropriação das Fazendas Ferrugem e

Peroba, ambas localizadas em Contagem; sejam encaminhados ao Presidente do

Conselho  Nacional  de  Justiça  as  notas  taquigráficas  da  8ª  Reunião  Ordinária  da

Comissão e pedido de providências para que as medidas cabíveis sejam tomadas a

fim de proceder à efetiva execução da sentença de indenização acima descrita; sejam

encaminhados  ao  Governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  8ª  Reunião

Ordinária da Comissão e pedido de providências para proceder ao pagamento da

indenização  pela  desapropriação  das  Fazendas  Ferrugem  e  Peroba;  Celinho  do

Sinttrocel (2) em que solicita sejam realizadas duas reuniões conjuntas de audiência

pública da Comissão e da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social,

com a finalidade de se debaterem as consequências para Itajubá e Ouro Preto, em

especial  para  seus  trabalhadores,  em  decorrência  das  mudanças  ocorridas  das

unidades das fábricas Novélis e Imbel - Indústria de Material Bélico do Brasil, desses

Municípios; Delvito Alves em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para dar prosseguimento à discussão sobre as denúncias de abuso de autoridade e
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agressão sofridas por Gabriel Alonso e Eduardo César Silva Mendes pela Política

Militar  no  Município  de  João  Pinheiro;  Sargento  Rodrigues  solicitando  sejam

encaminhadas ao Corregedor-Geral da Polícia Militar e ao Ouvidor de Polícia Militar

as notas taquigráficas da reunião. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os relatórios das visitas realizadas às ocupações Irmã Dorothy e Camilo

Torres,  em  30/3/2011,  e  ao  Bairro  Carlos  Drumond  de  Andrade,  em  Itabira,  em

28/4/2011, os quais são arquivados na pasta de processo da Comissão. Cumprida a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Durval Ângelo, Presidente. 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/5/2011

Às 9h4min, 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. O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 366/2011, no 1º turno, para o qual designou o Deputado Cássio

Soares para relator. 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

468, 508 a 511, 532 a 534/2011. 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 Sargento

Rodrigues em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido

de providências  para apurar denúncias contra o Sr.  Danilo  Marcos de Almeida da

Silva  Gomes,  Diretor-Geral  da  Penitenciária  Francisco  Floriano  de  Paula,  de
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perseguição,  assédio  moral,  rescisões  contratuais  e  transferências  arbitrárias;  da

Deputada Maria Tereza Lara em que solicita a participação da Comissão em reunião

da  Câmara  Municipal  de  Betim,  com  a  presença  do  Sr.  Ronaldo  Pedron,

Subsecretário  de  Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas,  tendo  por  finalidade

discutir  a  doação  de  um  terreno  para  a  construção  do  centro  de  internação  no

Município;  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos  Deputados  João  Leite,  Cássio

Soares,  Sargento  Rodrigues,  Zé Maia,  Bosco,  Dalmo Ribeiro Silva,  Carlin  Moura,

Neilando  Pimenta,  Paulo  Lamac  e  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicitam  seja

realizado fórum técnico  da  Comissão e  da  Comissão de Segurança Pública  para

debater a segurança nas escolas; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados

João  Leite,  Cássio  Soares  e  Sargento  Rodrigues  (6)  em  que  solicitam  sejam

realizadas  vistas  ao  Superintendente  da  Polícia  Federal  em  Minas  Gerais  e  ao

Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais para discutir o tráfico

de drogas e armas no Estado, bem como buscar informações sobre o trabalho que

está sendo realizado pelos órgãos; seja realizada visita ao Secretário Nacional de

Segurança  Pública  para  discutir  o  tráfico  de  drogas  e  armas  no  Estado;  seja

formulado voto de congratulações com os policiais militares da Rotam pelo eficiente

trabalho  desempenhado na apreensão dos  autores e  na recuperação do dinheiro

roubado em assalto, conhecido como “saidinha de banco”, realizado no dia 6/4/2011,

nesta  Capital;  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Defesa  Social  pedido  de

providências para que a Cadeia Pública do Município de Ibiraci seja assumida pela

Subsecretaria  de  Administração  Prisional,  solicitando  ainda  seja  encaminhado  ao

Chefe da Polícia Civil pedido de providências para recompor, em caráter emergencial,

o  quadro  de  servidores  lotados  na  Cadeia  Pública  do  mesmo  Município;  seja

formulado voto de congratulações com o Comando Regional da Polícia Rodoviária

Estadual em Passos pelo excelente trabalho feito na região. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 11/5/2011

Às 9h57min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Dalmo

Ribeiro  Silva,  Carlin  Moura,  Neilando  Pimenta  e  Paulo  Lamac,  membros  da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Maria Tereza Lara e os

Deputados  Ivair  Nogueira,  Rômulo  Veneroso  e  Elismar  Prado.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da

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

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

situação dos servidores públicos da educação no Município de Betim e a discutir e

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

reunião para ouvir as Sras. Sandra Angélica Castro Gomes, Secretária Municipal de

Educação,  representando  Maria  do  Carmo  Lara  Perpétuo,  Prefeita  Municipal  de

Betim; e a Sra. Denise de Paula Romano, Diretora, representando Beatriz da Silva

Cerqueira,  Presidente  do  Sind-UTE-MG;  e  os  Srs.  Alaor  José  Duarte  Souza,  do

comando de greve; e Gilberto Eustáquio Gomes da Silva, representante de pais e

alunos das escolas públicas de Betim, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Rômulo  Veneroso,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência  registra  o  recebimento  do  informativo  “Como  a  Prefeitura  investe  na

educação de Betim desde 2009”, entregue pela Sra. Sandra Angélica Castro Gomes.

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

convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  reunião  extraordinária  de  amanhã,

12/5/2011, às 14 horas, para votar os Requerimentos nºs 546, 576 e 597/2011 e para

discutir e votar proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Carlin Moura - Neilando Pimenta.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/5/2011

Às  16h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Doutor Wilson Batista, Elismar Prado e Marques Abreu,

membros da  supracitada Comissão.  Estão  presentes,  também,  a Deputada Maria

Tereza Lara e os Deputados Dilzon Melo, Alencar da Silveira Jr., Dinis Pinheiro, Célio

Moreira, Dalmo Ribeiro Silva, André Quintão, Gustavo Valadares, Leonardo Moreira,

Carlin Moura e Ulysses Gomes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Dinis  Pinheiro,  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 à instalação da Comissão.  A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Deputado  Estadual  Wander  Borges,

Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  representando  o  Sr.  Antonio

Augusto  Anastasia,  Governador  do  Estado;  o  Deputado  Federal  Walter  Tosta,

representando  o  Deputado  Marco  Maia,  Presidente  da  Câmara  do  Deputados;  o

Vereador Leonardo Mattos, representando o Vereador Léo Burguês, Presidente da

Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  as  Sras.  Maria  Elmira  do  Amaral  Dick,

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais; Kátia Ferraz Ferreira, Presidente do Centro de Vida Independente

de  Belo  Horizonte;  Maria  Cristina  Abreu  Domingos  Reis,  Presidente  do  Conselho

Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência;  Maria  do  Carmo

Coutinho  de  Moraes,  Diretora  do  Centro  de  Educação  Especial  da  Fazenda  do

Rosário  da  Associação  Pestalozzi  de  Minas  Gerais;  e  Elisabeth  Coelho  Fontes,

Diretora do Instituto São Rafael; e o Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Vale, Diretor de

Esportes da União dos Paraplégicos de Belo Horizonte, que são convidados a tomar

assento à mesa. Compõem a Mesa também os Deputados Dinis Pinheiro, Presidente

da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais;  Alencar  da  Silveira  Jr.,  autor  do
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requerimento que deu origem à Comissão; e Doutor Wilson Batista, Presidente da

Comissão.  Registram-se as seguintes  presenças:  Ex-Deputado Ivo  José da Silva,

Gestor Público da ONG Tecnologia, Inclusão e Acessibilidade - TIA; Srs. José Carlos

Dias  Filho,  Coordenador  Municipal  de  Direitos  das  Pessoas  Portadoras  de

Deficiência;  Alencar  Santos  Silva,  Secretário  Adjunto  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -, representando o Secretário

Bilac Pinto; Sras. Gláucia Brandão, Subsecretária de Direitos Humanos da Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Social; Ana Lúcia de Oliveira, Coordenadora Especial

de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência - Caade; Irene Pinheiro, Presidente

da Fundação Helena Antipoff; Srs. Arnaldo Godoy, Vereador da Câmara Municipal de

Belo Horizonte; Joel Moreira Filho, Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte;

Fabrício  Machado,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Pouso  Alegre;  Deputado

Federal Lincoln Portela; Sras. Dulcinéia Costa, Vereadora da Câmara Municipal de

Pouso Alegre; Margareth Travessoni, Subcontroladora da Informação Institucional e

da Transparência, representado o Controlador Geral do Estado, Moacyr Lobato; Srs.

José  Matias  Gonçalves  de  Abreu,  Presidente  da  Associação  dos  Deficientes  de

Contagem - ADC; André Lúcio Fernandes Guimarães, representante da Associação

dos Deficientes de Montes Claros -  Admoc; Leonardo Pereira Beral,  da Fundação

Helena Antipoff; Maurício Peçanha, Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos

Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  de  Contagem;  Capitão  BM  Valdecy,

representando  o  Corpo  de  Bombeiros  Militar;  Sras.  Lélia  Inês  Teixeira,

Superintendente  de  Inovação  Social,  representando  o  Sr.  Nárcio  Rodrigues,

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia; Jussara Rocha, Superintendente de

Políticas  do  Turismo;  Marília  Palhares  Machado,  Diretora  de  Promoção,

representando o Sr. Fernando Viana Cabral, Presidente do Iepha; Sr. Nízio Dias da

Cruz, Presidente da União dos Paraplégicos de Vespasiano; Gilma Costa de Morais

Castro, Vice-Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficência, de Belo

Horizonte;  Sras.  Renata  Nunes  Vasconcelos,  Pró-Reitora  de  Ensino  da  Uemg;

Doralice  Ferreira  da  Silva,  Presidente  da  Associação  dos  Surdos  de  Betim;  Srs.

Anderson  França  Menezes,  Delegado  de  Polícia,  representando  o  Dr.  Oliveira

Santiago Maciel, Diretor do Detran; José Carlos Dias Filho, Coordenador Municipal de
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Direitos  da Pessoa com Deficiência,  representando o Sr.  Jorge Nahas,  Secretário

Municipal de Políticas Sociais da Prefeitura de Belo Horizonte; Sra. Claudia Barsand,

Gerente  de  Programas  e  Eventos  Esportivos  para  Pessoa  com  Deficiência,

representando  o  Sr.  Fernando  Blazer,  Secretário  Municipal  de  Esportes  de  Belo

Horizonte e Eduardo Cirino,  representando a Defensoria Pública do  Estado.  Logo

após,  a  Presidência  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares  e  convidados,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu - Sargento Rodrigues.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

12/5/2011

Às 9h15min, comparecem na Câmara Municipal de Ipatinga os Deputados Durval

Ângelo  e  Paulo  Lamac,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

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

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

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

destina a debater  os motivos pelos  quais  o Cb.  PM Robert  Martins de Barros foi

transferido de Coronel Fabriciano para Santana do Paraíso e obter esclarecimentos

sobre violações de direitos humanos que teriam ocorrido na 12ª Região da PMMG,

em Ipatinga; e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe

os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Eliane  Neves  Albuquerque

Martins e os Srs. Marcos da Luz, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da

Câmara Municipal de Coronel Fabriciano; Cel. PM Geraldo Henrique Guimarães da

Silva, Comandante da 12ª Região da PMMG; Paulo Vaz Alkmin, Ouvidor de Polícia do

Estado; Subten.  PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Coordenador da Comissão de Direitos

Humanos da Aspra, e Geraldo Lopes de Paula, que são convidados a tomar assento

à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados
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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, 12 de maio de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Paulo Lamac - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 194/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  a  proposição  em tela  tem  por  objetivo

solicitar  ao  Presidente  desta  Casa  seja  encaminhado  ao  Diretor-Presidente  da

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -, pedido de informações sobre as

constantes interrupções nos serviços de energia elétrica no Bairro Santa Tereza, em

Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/3/2011 e encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  autor  do  requerimento  em  análise  pretende  obter  informações  relativas  às

constantes interrupções nos serviços de fornecimento de energia elétrica no Bairro

Santa Tereza, em Belo Horizonte. 

A Constituição  do  Estado,  no  seu  art.  54,  §  3°,  con fere  a  este  Parlamento  a

prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da

administração indireta e determina que a recusa ou o não atendimento ou a prestação

de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização. A

Cemig, empresa constituída sob forma de sociedade de economia mista sob controle

do Governo do Estado de Minas Gerais, é a concessionária do serviço de distribuição

de energia em Belo Horizonte. 

Segundo o autor, moradores e comerciantes do Bairro Santa Tereza, especialmente
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aqueles  localizados  no  entorno  da  Rua  Mármore,  têm  sido  prejudicados  por

constantes  falhas  no  serviço  de  fornecimento  de  energia  prestado  pela  Cemig.

Segundo  reportagem  do  jornal  “Estado  de  Minas”,  mesmo  sem  a  ocorrência  de

chuvas são registradas diversas quedas de energia, algumas com duração superior a

20 horas. De acordo com o jornal, a rede de energia do bairro é muito antiga e está

sem manutenção adequada, o que prejudica o fornecimento. Conforme o autor do

requerimento, os problemas no fornecimento de energia na região já foram relatados

em outras ocasiões, sem que, no entanto, lhes fosse dada solução.

Considerando a importância do fornecimento de energia elétrica para os moradores

e para a atividade comercial e ressaltando que a proposição em análise configura

legítimo exercício de controle e fiscalização desta Casa no que se refere a ações de

política pública, a proposta em análise merece prosperar.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 194/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Jayro Lessa, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 225/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  a

proposição  em  tela  tem  por  objetivo  solicitar  ao  Presidente  desta  Casa  seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais - DER-MG - pedido de informações sobre a estrada que liga os Municípios de

Formoso e Chapada Gaúcha, que foram contemplados no Programa de Melhoria da

Acessibilidade de Municípios de Pequeno Porte - ProAcesso. 

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011 e encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise, da Comissão de Transporte,  Comunicação e Obras
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Públicas,  foi  elaborado  a  pedido  dos  Deputados  Adalclever  Lopes,  Gustavo

Valadares, Carlos Henrique, Célio Moreira e Anselmo José Domingos.

A Constituição  do  Estado,  no  seu  art.  54,  §  3°,  con fere  a  este  Parlamento  a

prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da

administração indireta e determina que a recusa ou o não atendimento ou a prestação

de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização. O

DER-MG,  autarquia  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras

Públicas, tem por atribuição assegurar soluções adequadas de transporte rodoviário

de pessoas e bens, no âmbito do Estado,  observadas as diretrizes definidas pela

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

A disponibilidade de boa infraestrutura de transporte é importante elemento para o

desenvolvimento  social  e  econômico.  Assim,  e  considerando  a  existência  de

Municípios em Minas Gerais que não dispunham de ligação rodoviária asfáltica, foi

instituído em 2004 pelo Governo do Estado o Programa de Melhoria da Acessibilidade

de  Municípios  de  Pequeno  Porte  -  ProAcesso.  Esse  Programa  tem  por  objetivo

implementar  ligações  asfálticas  nos  Municípios  que  não  dispõem  desse  tipo  de

estrutura, visando à melhoria de sua condição social e econômica. 

Os Municípios  de  Formoso e Chapada Gaúcha,  localizados respectivamente no

noroeste  e  norte  de  Minas,  foram  incluídos  no  planejamento  de  atividades  do

ProAcesso. Entretanto, ainda não foi realizada a pavimentação da estrada que os

interliga e sua consequente incorporação ao sistema viário estadual. Considerando a

importância da infraestrutura rodoviária para o desenvolvimento desses municípios,

parece-nos meritório que a proposição em análise prospere. 

Conclusão

Considerando o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 225/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 236/2011

Mesa da Assembleia

Relatório
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O Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  por  meio  da  proposição em tela,  resultante  do

desarquivamento  do  Requerimento  nº  6.567/2010,  requer  ao  Presidente  da

Assembleia  o  encaminhamento  de  pedido  de  informações  à  Companhia  de

Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG – sobre a atual situação da produção da

água mineral Caxambu.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/3/2011,  a  matéria  vem  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  exame  tem  por  finalidade  obter  esclarecimentos,  junto  à

Copasa-MG, sobre a produção da água mineral Caxambu. Segundo o autor, desde

2005,  quando  uma  subsidiária  da  Copasa-MG  assumiu  a  responsabilidade  pelo

envase e comercialização dessa água, a produção sofreu grande redução, passando

de 40 caminhões carregados diariamente para apenas 5 caminhões semanais. Ainda

segundo o autor, essa diminuição da produção influenciou diretamente na queda de

arrecadação da cidade de Caxambu. 

Para o melhor encaminhamento da matéria, faremos uma breve exposição de fatos

relacionados ao assunto.

Os direitos  de exploração da fonte de água mineral  Caxambu,  assim como das

fontes  de  água  das  estâncias  hidrominerais  de  Araxá,  Cambuquira  e  Lambari,

pertencem à antiga Companhia Mineradora de Minas Gerais – Comig –,  que,  em

2003,  passou a  chamar-se Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico de Minas

Gerais  –  Codemig.  Essas  fontes  foram  exploradas  pela  Superágua  Empresa  de

Águas Minerais S.A. até meados de 2005, quando essa empresa encerrou o contrato

de arrendamento anteriormente firmado com a Comig, paralisando completamente a

produção e demitindo cerca de 200 funcionários. Em fevereiro de 2006, a Codemig

abriu  edital  de  licitação  para  novo  arrendamento  dos  direitos  minerários,

equipamentos e instalações de engarrafamento dessas fontes. Entretanto, apesar de

quase 80 empresas terem adquirido o edital, nenhuma delas se habilitou. Tendo em

vista  a  necessidade  de  se  retomar  a  produção  das  fontes,  contornando-se  o

desinteresse da iniciativa privada, surge a opção de se envolver a Copasa-MG na
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gestão desses empreendimentos.

Em março de 2006, a Codemig e a Copasa-MG firmaram um protocolo de intenções

definindo prazos e condições para a retomada do envasamento das águas minerais

nos  quatro  Municípios.  Conforme  divulgado  na  época,  a  produção  anual  mínima

prevista seria de 4,8 milhões de litros  de água em Araxá,  3 milhões de litros em

Cambuquira e Lambari e 36 milhões de litros em Caxambu.

Em dezembro de 2006, o Governador do Estado enviou a esta Casa o Projeto de

Lei  nº  3.778/2006,  que autorizava a Copasa-MG a criar  empresa subsidiária  com

atribuição de atuar na exploração econômica de recursos hidrominerais, inclusive dos

parques de águas. Essa proposição foi aprovada, dando origem à Lei nº 16.693, de

janeiro  de  2007.  No  mesmo ano,  a  Copasa-MG criou  a  empresa Copasa Águas

Minerais  de  Minas  S.A.,  a  qual,  não  sabemos  exatamente  quando,  assumiu  a

exploração das mencionadas fontes.

A partir  desse  breve  retrospecto,  percebe-se  que,  realmente,  vários  percalços

afetaram  negativamente  a  produção  da  água  mineral  de  Caxambu.  Assim,

entendemos  que  o  requerimento  em  análise  proporcionará  esclarecimentos  mais

detalhados e atuais sobre o tema.

Entretanto, julgamos também ser oportuno promover duas alterações no pedido de

informação: estendê-lo para as fontes de Araxá, Cambuquira e Lambari e direcioná-lo

à  empresa  responsável  pela  exploração  dessas  fontes,  que  é  a  Copasa  Águas

Minerais de Minas S.A.

Assim, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do Requerimento  nº  236/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa.,  nos termos regimentais,  seja

encaminhado à Copasa Águas Minerais de Minas S.A. pedido de informações sobre a

situação atual da produção e comercialização das águas minerais exploradas pela
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empresa nas cidades de Caxambu, Araxá, Cambuquira e Lambari. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 243/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em foco, os Deputados Antônio Júlio e Rogério Correia

requerem ao Presidente da Assembleia seja enviado ofício ao Governador do Estado

solicitando informações sobre o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº

003, de 2011.

Após  publicação no “Diário  do  Legislativo”  de  24/3/2011,  a  matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Os Deputados Antônio Júlio e Rogério Correia apresentaram requerimento para que

sejam  solicitadas  informações  ao  Governador  do  Estado  sobre  o  Convênio  de

Cooperação Técnica e Financeira nº 003, de 2011, em que figuram como partes a

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego e a Força Sindical de Minas Gerais, no

valor de R$2.422.000,00. Esse convênio tem por objeto a formalização de parceria

técnico-profissional,  econômica e financeira, visando assegurar a continuidade das

atividades, a manutenção, o aprimoramento e o desenvolvimento de atividades nas

Unidades Móveis e nas Unidades de Atendimento ao Trabalhador (Sistema Nacional

de Emprego – Sine – e Centro de Solidariedade e Apoio ao Trabalhador – CSAT ) do

Barro Preto, Jardim Eldorado (Contagem) e Uberlândia. 

A proposição em exame coaduna-se com a competência do Poder Legislativo de

fiscalizar e controlar o exercício da função administrativa do Estado em todos os seus

espaços  e  aspectos  institucionais,  como  consta  nos  arts.  62,  XXXI,  73  e  74  da

Constituição Estadual. 

O pedido de informação às autoridades estaduais é amparado pelo art. 54, § 2º, da

Carta mineira, que assegura à Mesa da Assembleia a prerrogativa de encaminhar
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pedido escrito de informação a Secretário  de Estado,  sendo que a recusa, o não

atendimento  no prazo de 30 dias  ou  a prestação de informação falsa constituem

crime de responsabilidade.

Apoia-se, ainda, nos arts. 79, VIII, “c”, e 233, XII, do Regimento Interno, que tratam

de  requerimento  com  pedido  de  informação  às  autoridades  estaduais  sobre  fato

sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa. 

Assim, entendemos que a proposição em tela é pertinente e legítima, mas julgamos

que merece uma retificação. Para adequá-la ao disposto na Constituição Estadual e

no  Regimento  Interno  desta  Casa,  cabe  explicitar  no  texto  do  requerimento  seu

endereçamento  não  ao  Governador  do  Estado,  mas  ao  Secretário  de  Estado  de

Trabalho  e  Emprego,  responsável  pelo  fornecimento  de  informações  dessa

Secretaria. Por esse motivo, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer. 

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 243/2011, com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada. 

EMENDA Nº 1

Substitua-se no requerimento  a expressão “ao Governador  do Estado de Minas

Gerais” por “ao Secretário de Estado de Trabalho e Emprego”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Inácio

Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 257/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  do Deputado Délio  Malheiros, a proposição em tela tem por  objetivo

solicitar  ao  Presidente  desta  Casa  seja  encaminhado  ofício  ao  Presidente  da

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -, solicitando-lhe informações sobre

o cronograma de instalação dos postos de atendimento ao consumidor, nos termos

da Resolução nº 414, de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2011 e encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do
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Regimento Interno.

Fundamentação

A Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica –  Aneel  – é uma autarquia sob regime

especial, vinculada ao Ministério das Minas e Energia e criada com a finalidade de

regular e fiscalizar a produção, transmissão e comercialização de energia elétrica, em

conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. Em função disso, essa

agência  houve  por  bem  editar  a  Resolução  Normativa  nº  414,  de  9/9/2010,  que

estabelece  as  Condições  Gerais  de  Fornecimento  de  Energia  Elétrica  de  forma

atualizada e consolidada.

Cabe observar que esse diploma, ao tratar do atendimento ao público, estabelece

nos arts. 177 e 178, “caput”, que toda distribuidora “deve dispor de uma estrutura de

atendimento  adequada  às  necessidades  de  seu  mercado,  acessível  a  todos  os

consumidores  da  sua  área  de  concessão  e  que  possibilite  a  apresentação  das

solicitações e reclamações, assim como o pagamento da fatura de energia elétrica,

sem ter o consumidor que se deslocar de seu Município” e “disponibilizar atendimento

presencial  em  todos  os  Municípios  em  que  preste  o  serviço  público  de  energia

elétrica”.

Levando-se em conta o disposto no inciso IV do art. 224 da mesma resolução, que

define o prazo máximo de seis meses, a contar da data de sua publicação, para a

implementação  do  procedimento  referido  no  art.  178,  depreende-se  estar  se

esgotando o prazo. Eis a razão pela qual o autor da proposição entende imperiosa a

necessidade  de  se  solicitarem  ao  Presidente  da  Cemig  informações  sobre  o

cronograma de instalação dos postos de atendimento, “a fim de resguardar o melhor

interesse dos consumidores mineiros”.

O encaminhamento do pedido de informações ao dirigente da Cemig afigura-se-nos

pertinente,  visto que,  de conformidade com o art.  2º,  inciso VI,  alínea“  c”,  da Lei

Delegada nº 179, de 2011, essa empresa de capital misto integra a administração

indireta do Poder Executivo do Estado (subordinada por vinculação à Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Econômico) e tem por finalidade o desenvolvimento de

atividades  nos  diferentes  campos  de energia,  em quaisquer  de  suas fontes,  com

vistas à exploração econômica e comercial,  construindo e operando, entre outros,
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sistemas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.

No que concerne ao exame da pertinência da proposição quanto à iniciativa por

membro  desta  Casa  Legislativa,  devemos  trazer  à  baila  o  art.  54,  §  3º,  da

Constituição do Estado, que confere a este Parlamento a prerrogativa de encaminhar

pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta e determina

que a recusa ou o não atendimento ou a prestação de informação falsa constituem

infração administrativa, sujeita a responsabilização.

De resto, ressaltamos que a proposição em análise configura legítimo exercício de

controle e fiscalização desta Casa no que respeita a ações de política pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 257/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 274/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  a  proposição  em  análise  requer  ao

Presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ofício  ao  Secretário  de

Estado  de  Fazenda  solicitando  estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro

decorrente da concessão de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores – IPVA – relativa a veículo de motorista profissional autônomo que o

utilize  para  o  serviço  de  transporte  especial  de  pessoas  com  deficiência,  neste

exercício e nos dois exercícios seguintes. 

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 25/3/2011, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em exame tem como objetivo solicitar ao Secretário  de Estado de

Fazenda estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da concessão de

isenção do IPVA relativa a veículo de motorista profissional autônomo que o utilize
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para o serviço de transporte especial de pessoas com deficiência, neste exercício e

nos  dois  exercícios  seguintes,  nos  termos  do  disposto  no  art.  14  da  Lei

Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. O

referido  artigo  estabelece  condições  para  a  concessão  de  benefício  de  natureza

tributária da qual resulte renúncia de receita. Entre essas condições, está a referida

estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro.  Além  disso,  o  proponente  deverá

demonstrar  que  a  renúncia  foi  considerada  na  estimativa  de  receita  da  Lei

Orçamentária ou a proposta deverá vir acompanhada de medidas de compensação,

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.

Desse modo, na hipótese da apresentação de projeto de lei que vise à concessão

de isenção do IPVA relativa a veículo utilizado no transporte especial de pessoas com

deficiência,  a  resposta  da  Secretaria  de  Fazenda contendo  o  cálculo  do  impacto

dessa renúncia de receita possibilitará uma avaliação mais balizada da conveniência

da medida, bem como o cumprimento de uma das condições exigidas pela LRF.

Somos, portanto, favoráveis à solicitação em análise, tendo em vista que pode ser

considerada  passo  fundamental  à  apresentação  de  proposição,  a  qual  irá

indiretamente facilitar  a locomoção de pessoas com deficiência que dependem de

serviço de transporte. Além disso, complementará o benefício já existente, que isenta

do IPVA a propriedade de veículo adaptado de pessoa portadora de deficiência física.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 274/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Jayro Lessa, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 279/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em análise, solicita à

Presidência  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ao  Procurador-Geral  de

Justiça  e  ao  Secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  informação  sobre  “as
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especificações técnicas, as localizações, os órgãos e as autoridades responsáveis

pelos equipamentos de escuta implantados no Estado”. 

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 3/3/2011, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento

Interno.

Fundamentação

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Direitos Humanos solicita à

Presidência  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ao  Procurador-Geral  de

Justiça  e  ao  Secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  informação  sobre  as

especificações técnicas, as localizações, os órgãos e as autoridades responsáveis

pelos equipamentos de escuta implantados no Estado. Segundo o autor, a finalidade

é obter esclarecimentos sobre possíveis violações a direitos humanos.

As funções do Estado – legislativa, executiva e jurisdicional – são atribuídas com

predominância  –  mas  sem  exclusividade –  a  cada um  dos  Poderes  constituídos:

Legislativo,  Executivo  e  Judiciário.  A  divisão  do  poder,  ou  melhor,  das  funções

estatais,  nasce da necessidade de equilíbrio,  independência  e  harmonia  entre  os

Poderes, admitindo-se, inclusive, numa lógica de controle recíproco, a interferência

de  um  sobre  o  outro.  Nisso  consistem  as  características  essenciais  da  teoria  da

separação dos Poderes, princípio constitucional que encontra respaldo no art. 2º da

Constituição  da  República  e  é  um  dos  principais  pilares  do  regime  democrático,

auxiliando, ainda, no combate ao abuso de poder. Em decorrência desse princípio

constitucional, a doutrina leciona que cada um dos três Poderes tem funções típicas e

atípicas.

No que tange ao Poder Legislativo, pacificou-se o entendimento de que são suas

funções precípuas as tarefas de legislar, ou seja, produzir normas gerais, abstratas,

imperativas  e  que  inovem  o  ordenamento  jurídico,  e  fiscalizar,  isto  é,  realizar  o

controle  administrativo  externo.  Essa  última  função  é  que  fundamenta  o  pedido

solicitado  por  meio  da  proposição  em  análise.  Relativamente  a  essa  função

fiscalizatória, a Constituição do Estado determina, em seu art. 54, § 3º, que “a Mesa

da Assembleia poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da

administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades
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estaduais, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação

de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização”.

É preciso dizer que o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno – Resolução nº

5.176,  de  1997  –  estabelece  que  às  Comissões,  em  razão  da  matéria  de  sua

competência,  cabe exercer  a  fiscalização e  o controle  dos atos  da  administração

pública. Por sua vez, o art. 102, V, “a”, do mesmo diploma normativo, preceitua que

compete  à  Comissão de Direitos  Humanos  a  defesa de  interesses individuais  ou

coletivos.  Nessa  linha,  a  Comissão  autora  do  requerimento  tem  a  finalidade  de

proteger interesses individuais e coletivos violados por atos da administração pública. 

Adicionalmente, ressalta-se que os órgãos encarregados da segurança pública no

Estado,  como  as  Polícias  Civil  e  Militar,  vinculam-se,  para  fins  operacionais,  à

Secretaria de Defesa Social – Seds –, e o Ministério Público, nos termos do art. 129

da Carta da República, tem a missão institucional de zelar pelo efetivo respeito dos

poderes  públicos  aos  direitos  assegurados  nesta  Constituição,  promovendo  as

medidas necessárias a sua garantia. 

Nesse contexto, e também numa lógica cooperativa que deve permear a relação

entre  as  instituições  estatais,  entendemos  que,  se  pelo  ordenamento  estadual,  a

Comissão  de  Direitos  Humanos  tem  o  fim  de  proteger  interesses  individuais  e

coletivos,  nada mais  coerente  do  que permitir-lhe  acesso aos  meios,  ou seja,  às

informações sobre eventuais atos ilegais perpetrados por quem tem a atribuição de

efetuar interceptações telefônicas.

Assim, parece-nos que as autoridades demandadas são aquelas que, no Estado,

possuem as informações solicitadas, as quais viabilizarão o exercício da autora do

requerimento em análise no desenvolvimento do seu mister regimental.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 279/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Paulo Guedes, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 280/2011

Mesa da Assembleia
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Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  a  partir  de

requerimento da Deputada Liza  Prado e dos Deputados Carlin  Moura  e Pompílio

Canavez,  aprovado  em  reunião  dessa  Comissão  realizada  em  18/3/2011,  a

proposição em epígrafe requer seja encaminhado à Presidência da Cemig pedido de

informações com cópia do relatório do dia 27/02/2011, que contém dados sobre a

rede elétrica no Município de Bandeira do Sul.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/3/2011 e encaminhado

à Mesa da Assembleia,  para receber parecer,  nos termos do art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Constituição do Estado, no § 3° de seu art.  54,  c onfere a este Parlamento a

prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da

administração indireta e demais autoridades estaduais. A recusa, o não-atendimento

ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa, passível de

responsabilização.  A Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  –  Cemig  –  é  uma

empresa de economia mista, de capital aberto, controlada pelo Governo do Estado de

Minas Gerais, seu acionista majoritário, o que permite que a Assembleia encaminhe

pedido de informações.

Durante  uma  festa  de  pré-carnaval  no  Município  de  Bandeira  do  Sul,  distante

440Km de Belo Horizonte, ao menos 16 pessoas morreram eletrocutadas, e 60 se

feriram em um acidente, ocorrido em 27/2/2011, quando um cabo de alta tensão se

partiu e atingiu um trio elétrico e foliões que estavam na rua.

O acidente ocorreu na Praça Nossa Senhora Aparecida, por volta das 18h30min, e

as vítimas foram levadas para hospitais de Bandeira do Sul, Botelhos, Campestre e

Poços  de  Caldas.  Entre  os  feridos,  há  dezenas  de  adolescentes,  e  vários

permanecem internados em estado grave.  Em virtude  do rompimento  do  cabo,  o

Município ficou sem energia elétrica por seis horas. Peritos estiveram no local, e o

caso foi registrado na delegacia de Bandeira do Sul.

É  procedente,  portanto,  a  proposição em pauta,  visto  que tais  informações  são

necessárias para dar suporte à análise desse acidente por  esta Casa Legislativa,
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especificamente na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização; contudo, no

intuito de aperfeiçoar o requerimento em questão, apresentamos substitutivo na parte

conclusiva deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 280/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

REQUERIMENTO Nº 280/2011

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, atendendo a requerimento

da  Deputada  Liza  Prado  e  dos  Deputados  Carlin  Moura  e  Pompílio  Canavez,

aprovado na 5ª Reunião Extraordinária de 18/03/2011, pleiteia que V. Exa, nos termos

regimentais, solicite ao Presidente da Cemig o envio de cópia do relatório que contém

informações sobre a rede elétrica no Município de Bandeira do Sul no dia 27/02/2011,

haja  vista  a  ocorrência  de  um  acidente  nessa  data,  durante  uma  festa  pré-

carnavalesca, que vitimou 16 pessoas e deixou dezenas de outras feridas.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 281/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  a

proposição em foco solicita à Presidência da Casa seja enviado ao Comandante do

Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado pedido de informações sobre a relação de

acidentes no Anel Rodoviário de Belo Horizonte de 2008 a 2011, com datas, locais e

número de vítimas, os quais tenham envolvido motoristas profissionais de carga e de

transporte coletivo de passageiros e motoristas amadores.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 25/3/2011, vem a matéria à Mesa

da Assembleia, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento

Interno.
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Fundamentação

O requerimento em análise solicita a relação de acidentes ocorridos no Anel

Rodoviário de Belo Horizonte nos anos de 2008 a 2011, detalhando-se locais,

datas  e  número  de  vítimas,  os  quais  tenham  de  alguma  forma  envolvido

motoristas amadores e motoristas profissionais de carga e de transporte coletivo

de passageiros.

Em consideração inicial, a proposição em exame se fundamenta no princípio

da separação dos Poderes – e no seu desdobramento basilar,  o sistema de

freios  e  contrapesos  –,  oriundo  da  doutrina  clássica  e  acolhido  pelo  direito

constitucional positivo brasileiro, a partir do art. 2º da Lei Maior. Coaduna-se,

pois, com a competência do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar atos do

Poder Executivo, tal como consta no art. 49, X, da Constituição Federal.

Ademais, ampara-se nos arts. 73 e 74 da Constituição Estadual, que impõem

ao Poder Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa

do Estado em todos os seus espaços e aspectos institucionais, e também no

art. 54, § 3º, que assegura à Assembleia a prerrogativa de “encaminhar pedido

de  informação  (...)  ao  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  e  a  outras

autoridades estaduais”, cuja “recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta

dias,  ou a  prestação de informação falsa constituem infração administrativa,

sujeita a responsabilização”.

Por fim, lastreada pelas considerações anteriores, apoia-se no art. 79, VIII, “c”,

do  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa,  que  fixa  para  a  Mesa  a

competência de emitir parecer sobre requerimento de pedido de informações a

autoridades estaduais quanto a fato sujeito a controle e fiscalização da Casa.

Portanto, nesse patamar normativo mais geral, a proposição configura legítimo

exercício  de  suas  prerrogativas,  ostentando  sólido  e  tipificado  lastro

constitucional e regimental.

A matéria  em  exame,  além  de  atender  aos  requisitos  prévios  de  direito
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habilitante,  recebeu  do  requerimento  que  lhe  deu  origem,  de  autoria  do

Deputado Celinho do Sinttrocel, os motivos suficientes e a finalidade específica

para justificar-se.  Trata-se de averiguar “os acidentes no Anel  Rodoviário  de

Belo Horizonte”, que vêm se multiplicando “de forma assustadora”. A cada dia

novos e graves acidentes, não raro fatais, ilustram a importância do assunto em

pauta.

Ao  mesmo tempo,  as  iniciativas  do  poder  público  estão  aprisionadas  nos

limites  da  “urgência,  da  repercussão  na  mídia  e  do  afogadilho”.  A intenção

manifesta da proposição é ajudar a “romper com o círculo vicioso das medidas

imediatistas  e  pensar  soluções  definitivas”.  Fica  assim,  também,  suprida  a

exigência de mérito, pois a justificação apresentada expressa interesse público:

“elaboração de propostas que possam equacionar o problema de uma vez por

todas”. Considerando-se a situação examinada, as informações solicitadas têm

relevância para o exercício das atribuições de fiscalização e controle reservadas

à Assembleia Legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 281/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de maio de 2011.

Dinis  Pinheiro,  Presidente -  José Henrique,  relator  -  Inácio Franco -  Paulo

Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 282/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Transporte,  Comunicação e Obras Públicas,  a

proposição em foco solicita à Presidência da Casa seja enviado ao Comandante

do Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado pedido de informações sobre a

relação de acidentes na BR-381, no trecho compreendido entre Belo Horizonte
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e  Governador  Valadares,  de  2008  a  2010,  com datas,  locais  e  número  de

vítimas,  os  quais  tenham  envolvido  motoristas  profissionais  de  carga  e  de

transporte coletivo de passageiros e motoristas amadores.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 25/3/2011, vem a matéria à

Mesa da Assembleia, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do

Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise solicita a relação de acidentes ocorridos na BR-

381, no trecho compreendido entre Belo Horizonte e Governador Valadares, nos

anos de 2008 a 2010, detalhando-se locais, datas e número de vítimas, os quais

tenham  de  alguma  forma  envolvido  motoristas  amadores  e  motoristas

profissionais de carga e de transporte coletivo de passageiros.

Em consideração inicial, a proposição em exame se fundamenta no princípio

da separação dos Poderes – e no seu desdobramento basilar,  o sistema de

freios  e  contrapesos  –,  oriundo  da  doutrina  clássica  e  acolhido  pelo  direito

constitucional positivo brasileiro, a partir do art. 2º da Lei Maior. Coaduna-se,

pois, com a competência do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar atos do

Poder Executivo, tal como consta no art. 49, X, da Constituição Federal.

Ademais, ampara-se nos arts. 73 e 74 da Constituição Estadual, que impõem

ao Poder Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa

do Estado em todos os seus espaços e aspectos institucionais, e também no

art. 54, § 3º, que assegura à Assembleia a prerrogativa de “encaminhar pedido

de  informação  (...)  ao  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  e  a  outras

autoridades estaduais”, cuja “recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta

dias,  ou a  prestação de informação falsa constituem infração administrativa,

sujeita a responsabilização”.

Por fim, lastreada pelas considerações anteriores, apoia-se no art. 79, VIII, “c”,

do  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa,  que  fixa  para  a  Mesa  a
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competência de emitir parecer sobre requerimento de pedido de informações a

autoridades estaduais quanto a fato sujeito a controle e fiscalização da Casa.

Portanto, nesse patamar normativo mais geral, a proposição configura legítimo

exercício  de  suas  prerrogativas,  ostentando  sólido  e  tipificado  lastro

constitucional e regimental.

A matéria  em  exame,  além  de  atender  aos  requisitos  prévios  de  direito

habilitante,  recebeu  do  requerimento  que  lhe  deu  origem,  de  autoria  do

Deputado Celinho do Sinttrocel, os motivos suficientes e a finalidade específica

para justificar-se. Trata-se de averiguar “os acidentes na Rodovia BR-381”, que

se  vêm  multiplicando  “de  forma  assustadora,  particularmente  no  trecho

compreendido entre Belo Horizonte e Governador Valadares”. Dados recentes

da Polícia Rodoviária Federal reforçam a importância do assunto: só na BR-381

ocorreram 334 das 1.344 mortes havidas no Estado em 2010, aproximadamente

1/4 do total e 106 a mais que em 2009.

Tendo em vista essa progressão fatal, os meios de comunicação já a nomeiam

como Rodovia da Morte. Ao mesmo tempo, as iniciativas do poder público estão

aprisionadas  nos  limites  da  “urgência,  da  repercussão  na  mídia  e  do

afogadilho”. Diante desse quadro, a intenção manifesta da proposição é ajudar

a “romper com o círculo vicioso das medidas imediatistas e pensar soluções

definitivas”.  Fica  assim  também  suprida  a  exigência  de  mérito,  pois  a

justificação apresentada expressa interesse público: “elaboração de propostas

que possam equacionar o problema de uma vez por todas”. Considerando-se o

conjunto  da  situação  examinada,  as  informações  solicitadas  têm  grande

relevância para o exercício das atribuições de fiscalização e controle reservadas

à Assembleia Legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 282/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de maio de 2011.
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Dinis  Pinheiro,  Presidente -  José Henrique,  relator  -  Inácio Franco -  Paulo

Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA DA 9ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/5/2011

Presidência do Deputado Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Rômulo  Viegas  -  Entrega  de  placa  -  Palavras  do  Sr.  Mário  Neto  Borges  -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Dilzon  Melo  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Liza  Prado  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -

Rômulo Viegas.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Fundação  de  Amparo  à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig - pelos 25 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Mário Neto Borges,

Presidente  da  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Fapemig  -;  Vicente  Gamarano,  Subsecretário  de  Estado de Ciência,  Tecnologia  e

Ensino Superior,  representando o Secretário,  Nárcio  Rodrigues;  Deputado Federal

Bilac Pinto, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional  e Política Urbana;

Baldonedo  Arthur  Napoleão,  Subsecretário  de  Estado  do  Agronegócio;  Clélio
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Campolina Diniz, Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -; Paulo

Márcio  de  Faria  e  Silva,  Reitor  da  Universidade  Federal  de  Alfenas  -  Unifal  -  e

Presidente  do  Fórum  de  Reitores  do  Brasil;  Helvécio  Luiz  Reis,  Reitor  da

Universidade Federal  de  São João del-Rei;  e  Deputado Rômulo  Viegas,  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença da Exma. Sra. Marilena Chaves, Presidente da

Fundação João Pinheiro;  dos  Exmos.  Srs.  Rogério  Mamão Gouveia,  jornalista  do

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, em nome do qual estendemos as

nossas  saudações  aos  demais  representantes  da  imprensa  presentes;  Sérgio

Hanriot, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC Minas, representando o

Reitor  dessa  instituição;  Dom  Joaquim  Giovani  Mol,  representando  o  Arcebispo

Metropolitano  de  Belo  Horizonte,  Dom  Walmor  Oliveira  de  Azevedo;  Sebastião

Gonçalves  de  Oliveira,  Diretor-Presidente  da  Fundecit;  Rodrigo  Corrêa  Oliveira,

Diretor da Fiocruz-Minas; Antônio Lima Bandeira, Presidente da Epamig; Demetrius

David da Silva, Diretor-Presidente da Funarbe; Marco Antônio Afonso, Presidente da

Fundep;  Antônio Carlos  Braga, Superintendente da Fundação Renato Azeredo; da

Exma. Sra. Catarina Linhares, Procuradora do Estado e da Fapemig; e do Exmo. Sr.

Antônio  Carlos  de  Barros  Martins,  Presidente  da  Fundação  Hospitalar  de  Minas

Gerais - Fhemig.

Gostaríamos de dar ciência ao público presente, à Mesa e aos telespectadores da

TV Assembleia que nos acompanham das mensagens do Exmo. Sr. Márcio Lacerda,

Prefeito de Belo Horizonte, e do Exmo. Sr. Eduardo Azeredo, Deputado Federal, que

manifestam seu pesar  por  não se fazerem presentes em razão de compromissos

previamente  agendados.  Cumprimentam  a  instituição  Fapemig,  na  pessoa  do  Sr.

Mário Neto Borges, seu Presidente, e parabenizam o Deputado Rômulo Viegas pela

iniciativa.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Palavras do Deputado Rômulo Viegas

Boa-noite.  Cumprimento o particular  amigo,  Deputado Dilzon Melo,  1º-Secretário

desta Casa, que representa, nesta solenidade, o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; o particular amigo, Prof. Dr.

Mário  Neto  Borges,  Presidente  da  Fapemig,  meu  ex-Reitor,  com  quem  tive

oportunidade de trabalhar em nossa universidade, é um homem notável pelos seus

conhecimentos  e  verdadeiramente  grande  pelas  suas  virtudes;  o  Subsecretário

Vicente Gamarano, representando o Deputado Federal Nárcio Rodrigues, Secretário

de  Estado de Ciência,  Tecnologia  e  Inovação;  Exmo.  Sr.  Deputado  Federal  Bilac

Pinto, Secretário  de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e ex-

Secretário de Ciência e Tecnologia neste Estado e um grande apoiador da Fapemig,

um grande braço-direito de todos nós; o colega, professor da nossa universidade,

Baldonedo Arthur Napoleão, Subsecretário do Agronegócio do governo de Minas; o

Prof.  Clélio  Campolina  Diniz,  Exmo. Sr.  Reitor  da  Universidade Federal  de  Minas

Gerais;  o  Prof.  Paulo  Márcio  de  Faria  e  Silva,  Exmo.  Sr.  Reitor  da  Universidade

Federal  de  Alfenas  e  Presidente  do  Fórum  de  Reitores  do  Brasil;  um  particular

cumprimento ao Prof. Helvécio Luiz Reis, Exmo. Sr. Reitor da nossa Universidade

Federal de São João del-Rei; o Deputado Luiz Henrique, do meu partido, que muito

nos  honra  com  sua  presença;  a  Profa.  Valéria  Kemp,  Vice-Reitora  da  UFSJ;  os

demais Reitores, professores, funcionários, acadêmicos, imprensa e convidados; é

com muito prazer e honra que quero parabenizar a Fapemig por esta sua grande data

solene.  É momento  importante,  em que  nós,  que representamos  o  povo mineiro,

prestamos homenagem à comemoração das bodas de prata desta que é a única

agência de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico de  Minas Gerais.

Bem-formada, vigorosa, madura, cheia de ideias e com excelentes perspectivas de

ascensão.

É dessa forma que a jovem, mas muito eficiente Fapemig, chega aos 25 anos. Ao

longo  de  toda  a  sua  existência,  a  fundação,  vinculada  à  Secretaria  de  Ciência,

Tecnologia  e  Ensino  Superior,  já  apoiou  mais  de  10  mil  importantes  projetos  de

pesquisa. Vou repetir: mais de 10 mil importantes projetos de pesquisa. Anualmente,

cerca de 6 mil bolsas de estudo são concedidas e mais de 1.200 solicitações de apoio
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a eventos científicos, atendidas. Ao todo, são cerca de 180 funcionários muito bem

gerenciados  pela  equipe  do  Prof.  Mário  Neto,  entre  servidores  efetivos,  de

recrutamento amplo e terceirizados.

De 2003 a 2010, a Fapemig deu um salto histórico. Durante o governo de Aécio

Neves e Antonio Anastasia - é claro que não foi apenas a Fapemig, mas o governo do

Estado que, sob o comando de Aécio e Anastasia -, gerou um crescimento altamente

expressivo.  No  que  diz  respeito  a  essa  solenidade,  vale  a  pena  destacar  que  o

montante de recursos recebidos pela Fapemig cresceu mais de 10 vezes, saindo de

um  patamar  de  R$25.000.000,00  para  ultrapassar  a  extraordinária  marca  de

R$284.000.000,00.

Num primeiro momento, a tarefa foi colocar ordem na casa, com a contribuição de

todos os ex-Presidentes e ex-Diretores.  Na primeira gestão do Governador  Aécio,

trabalhou-se  bastante  sobretudo  pela  recuperação  da  Fapemig,  com  ênfase  no

crescimento  orçamentário,  na  modernização  institucional,  na  desburocratização

interna e na preparação de recursos humanos, com a execução do primeiro concurso

público. Já na segunda gestão de Aécio, completada por Antonio Anastasia, foi a vez

de cumprir, pela primeira vez na história da instituição, o dispositivo constitucional que

destina  o  percentual  mínimo de 1% da receita  líquida  corrente  do  Estado para a

Fapemig.

Outra iniciativa bem-sucedida foi a edição de um arcabouço legal estadual moderno

e ágil para a atuação da Fundação, com destaque para a lei mineira de inovação e

para o fundo de incentivo à inovação tecnológica. A decisão corajosa e visionária de

Aécio e Anastasia resultou em aumento do número de projetos apoiados, de bolsas

concedidas,  de  intercâmbio  de  pesquisadores,  de  eventos  financiados  e,

consequentemente, de maior apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico do

Estado de Minas Gerais, com inestimáveis benefícios para mineiros e brasileiros.

Com mais musculatura, o número de cotas de bolsas concedidas, por exemplo, foi

ampliado em 765%, chegando a 5.689 somente no ano de 2010. Já a quantidade de

projetos  financiados pela  fundação foi  ampliada em 326%,  passando de 535,  em

2003, para 1.744, em 2010. Caro Mário Neto, V. Exa. sabe muito bem que houve uma

escalada de 3.000% no número de proteções de propriedade intelectual, nas quais a
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Fapemig é titular ou cotitular.

Ainda salta aos olhos o volume de recursos nominais investidos durante as duas

gestões, de Aécio e Anastasia, em que o montante aplicado na Fapemig atinge 81%

de todo o investimento da instituição.

Isso significa que, nos oito anos de mandato, foram investidos recursos da ordem

de R$1.200.000.000,00. Com a consolidação das conquistas, a Fapemig passou a

ser um verdadeiro instrumento de desenvolvimento do Estado.

Mais robusta, a instituição incentivou a criação de redes de pesquisa científica no

Estado e ampliou a sua participação nas redes nacionais.  A dengue, a malária,  a

oncologia,  a  biotecnologia  agroindustrial,  a  nanobiotecnologia,  a  farmacologia  e a

toxicologia,  entre  outros,  são  hoje  alvos  de  seus  competentes  pesquisadores  e

estudiosos.

As parcerias internacionais também ganharam fôlego extra. Em 2010 ações foram

efetivamente implantadas com a França, a Itália, a Alemanha e a Austrália, enquanto

convênios  foram  assinados  com  o  Reino  Unido  e  o  Canadá.  Houve  ainda

negociações promissoras com os Estados Unidos, as quais deverão se concretizar

ainda em 2011.

Alianças com o setor privado também foram celebradas. Empresas de grande porte,

como a Fiat, a Ericsson e a Vale, estreitaram ou criaram laços com a Fapemig em prol

da  inovação  tecnológica.  Dessa  forma,  a  Fundação  vem  cumprido  seu  papel  de

Agência Estadual de Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação, assegurando, por

meio  da  produção,  da  disseminação  e  da  agregação  do  conhecimento,  o

desenvolvimento econômico e social, de maneira sustentável,  do Estado de Minas

Gerais.

E  o  ano  das  bodas  de  prata  só  trará  mais  notícias  boas  para  a  comunidade

científica e para toda a população. Uma nova sede começa a ser construída em Belo

Horizonte, em uma região que está sendo chamada de cidade da ciência,  já  que

reunirá  instituições  representativas  da  ciência,  da tecnologia  e  da  informação em

Minas Gerais.  O ano de 2011 ainda marcará a criação de um estatuto e de uma

estrutura administrativa, adequados à nova fase e às ambiciosas e relevantes metas

da instituição para o futuro.
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Por todas essas razões, acredito que este aniversário é apenas o começo de mais

25 anos de sucesso da Fundação, que trabalha diariamente para o bem de cada

mineiro.

Portanto,  por  meio  de  nosso  requerimento  e  com  a  aprovação  unânime  dos

parlamentares desta  Casa Legislativa,  estamos  neste  momento celebrando os  25

anos da nossa Fapemig. Queremos registrar a competência e a dedicação de todos

os  servidores,  de  todos  os  funcionários,  de  todos  os  professores,  parceiros  da

Fundação, que se vinculam ao comando da Presidência, que só tenho a elogiar. Caro

amigo Mário Neto, tenho orgulho de não ser apenas seu amigo, mas de ter convivido

ao seu lado e aprendido muito. Muito obrigado e felicidades a nossa Fundação.

Entrega de Placa

O  locutor  -  Neste  instante  o  Deputado  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  desta  Casa,

representando o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao Sr.  Mário

Neto Borges, Presidente da Fapemig, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a

ser  entregue  contém  os  seguintes  dizeres:  “Iniciando  seus  trabalhos  em  1986,  a

Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fapemig  -  vem

cumprindo,  de  maneira  meritória,  o  seu  papel  de  fomentadora  da  pesquisa  e  da

inovação científica e tecnológica para o desenvolvimento do Estado. Tendo a honra

de ser a única agência com essa finalidade em Minas Gerais, a instituição, ao aliar

competência e visão de progresso, tornou-se também respeitada e reconhecida em

todo o País por sua capacidade técnica e integradora. A Assembleia Legislativa de

Minas Gerais reconhece o valor da Fapemig para o desenvolvimento do Estado e

rende a ela esta justa homenagem, na ocasião dos 25 anos de sua fundação”.

O Sr. Presidente - Convido para partilhar essa entrega o Deputado Rômulo Viegas,

autor do requerimento, o qual, em boa hora, lembrou-se desta justa homenagem que

se faz à Fapemig. Convido também, para partilhar a entrega da placa, o Secretário

Bilac Pinto, que, não só como Secretário, mas também como ex-Secretário da Pasta

da  Ciência  e  Tecnologia,  dá  valioso  e  reconhecido  apoio  ao  trabalho  feito  pela

Fapemig em Minas Gerais.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Mário Neto Borges
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Boa-noite.  Inicio  os  cumprimentos  saudando os  Srs.  Deputado  Dilzon Melo,  1º-

Secretário  da  Assembleia,  que representa  o  Deputado Dinis  Pinheiro,  Presidente;

Subsecretário  Vicente  Gamarano,  representando  o  Secretário  Nárcio  Rodrigues,

nosso Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,  o qual  não

pôde  estar  presente  por  motivos  de  viagem;  Deputado  Federal  Bilac  Pinto,  ex-

Secretário de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, com quem tive o grande prazer

de trabalhar e que foi um dos grandes colaboradores para a reconstrução da Fapemig

no  primeiro  mandato  do  Governador  Aécio  Neves;  Prof.  Paulo  Márcio,  magnífico

Reitor da Universidade Federal de Alfenas, aqui representando o Fórum de Reitores

do Brasil; e Prof. Helvécio Luiz Reis, magnífico Reitor da Universidade Federal de

São  João del-Rei,  que  aqui  é  o  Reitor  dos  dois  homenageados  de hoje,  o  Prof.

Rômulo, que fez a homenagem, e nós, que representamos a Fapemig. Portanto o

Prof.  Helvécio  tem  uma importante  participação.  Saúdo  o  Prof.  Clélio  Campolina

Diniz, Reitor da nossa universidade maior, a UFMG, onde fomos alunos e professores

-  temos um carinho especial  por  essa instituição.  Saúdo ainda o Prof.  Baldonedo

Arthur  Napoleão,  meu  colega  de  universidade,  Subsecretário  de  Estado  do

Agronegócio. De maneira muito especial e para representar todos os que já foram

nominados, saúdo o Prof. José Israel Vargas, que foi Ministro da Ciência e Tecnologia

e também Secretário, sendo um dos grandes inspiradores da Fapemig e para o qual

peço a todos uma salva de palmas.

Saúdo ainda, como não poderia deixar de fazer, lembrando que vou-me referir a ele

em  minha  fala,  o  Prof.  Rômulo  Viegas,  hoje  Deputado  Estadual,  autor  do

requerimento  que deu origem a  esta  homenagem,  com a  qual  nós,  da  Fapemig,

ficamos muito gratos e honrados, principalmente por saber que ela foi apoiada por

unanimidade  nesta  instituição,  revelando  exatamente  o  reconhecimento  do  Poder

Legislativo a esse importante vetor de desenvolvimento social e econômico do Estado

de Minas Gerais, que é a nossa Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa do Estado

de Minas Gerais. Sr. Presidente, é agora que vou começar a contar o meu tempo. É

sempre  muito  difícil  falar  de  uma  instituição  com  a  história  da  Fapemig.  Assim,

gostaria de começar parafraseando Martin Luther King, que, em dado momento da

história americana, em um evento do qual participavam milhares de pessoas, usou



1200
____________________________________________________________________________

uma frase muito importante: “I have a dream”. Então, inicio a minha fala dizendo: a

Fapemig tem um sonho! E esse sonho é transformar ciência, tecnologia e inovação

em desenvolvimento socioeconômico sustentável e em um valor para a sociedade

mineira e brasileira. Essa não é uma tarefa trivial, especialmente em um País com

histórico  de  desenvolvimento  como  o  Brasil.  É  este,  no  entanto,  o  ideal  que  a

Fapemig  tem  perseguido  ao  longo  dos  seus  25  anos  de  história.  Foram  muitos

momentos positivos; outros, nem tanto. Estão aqui Diretores e Presidentes anteriores

da  Fapemig,  que sabem  bem das  dificuldades  por  que passamos.  Porém,  essas

dificuldades foram superadas com o apoio de muitas figuras importantes e engajadas

no  propósito  de  fazer  com  que  a  Fapemig  cumprisse  os  seus  objetivos  e  se

transformasse em um modelo de fomento à ciência e à tecnologia. Hoje, a Fapemig

coleciona  conquistas  e  pode-se  dizer  que  desempenhou  papel  fundamental  no

avanço do Estado, na área da ciência, tecnologia e inovação. Ela inovou e se tornou

uma das  agências  mais  importantes  do País.  Isso,  graças à  visão de futuro  e à

vontade política de autoridades comprometidas com o desenvolvimento de Minas e

do Brasil. Nesse contexto, merecem destaque o hoje Senador Aécio Neves, que, em

2007, foi o primeiro Governador do Estado a cumprir o dispositivo constitucional que

destina 1% da receita orçamentária do Estado à Fapemig, cuja dotação orçamentária

está  estipulada  na  Constituição  do  Estado,  votada  e  aprovada  nesta  Assembleia

Legislativa. Na mesma linha, o atual Governador do Estado, Prof. Antonio Anastasia,

mantém  a  decisão  de  seu  antecessor  e,  publicamente,  tem  manifestado  por

reiteradas  vezes  seu  apoio  e  reconhecimento  à  importância  e  ao  trabalho  da

Fapemig. É com a visão de futuro de figuras notórias como essas, que conseguimos

avançar nos patamares de desenvolvimento,  aproximando a ciência brasileira dos

padrões científicos internacionais. Somente nos últimos oito anos, a Fapemig, como

disse o Deputado, recebeu 81% de todos os seus recursos, que são hoje 11 vezes

maiores do que eram em 2003.

Naturalmente, o aumento se reflete em seus programas, em seus projetos e em

eventos financiados, ampliando a sua carteira não só em modalidades, mas também

na quantidade de projetos aprovados. Exemplo disso é o orçamento da fundação que,

no  ano  passado,  mais  uma  vez,  bateu  o  próprio  recorde,  chegando  a
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R$284.000.000,00, também aqui já mencionado. Não é um valor desprezível para a

capacidade de pesquisa do Estado de Minas Gerais. A Fapemig hoje se destaca pela

interação  nacional  e  internacional,  firmando  parcerias  com  outras  fundações  de

amparo  à  pesquisa  de  outros  Estados,  com  instituições  federais,  com  empresas

privadas  -  muitas  delas  aqui  hoje  nos  honrando  com  a  presença  -  e  entidades

internacionais,  como  já  foram  citadas,  revelando-se  atenta  às  movimentações

externas e preocupada em apresentar  uma gestão moderna,  ágil  e  atual.  Isso se

deve, sem dúvida, além do apoio de políticos visionários, ao empenho de todos os

seus  funcionários,  aos  quais  presto  o  meu  reconhecimento,  muitos  deles  hoje

prestigiando essa solenidade. Agradeço a todos eles, nomeando especialmente meus

colegas  de  Diretoria:  Prof.  José Policarpo Gonçalves  de  Abreu,  nosso  Diretor  de

Ciência Tecnologia e Inovação; e o Dr. Paulo Kléber Duarte Pereira, nosso Diretor de

Planejamento, Gestão e Finanças.  Toda essa equipe unida soma esforços para o

cumprimento de nossa missão institucional. Ganhamos visibilidade e respeitabilidade,

não só na sociedade mineira mas também em nível nacional. O que levou a Fapemig

a  assumir,  desde  2009,  a  Presidência  do  Conselho  Nacional  das  Fundações

Estaduais  de  Amparo  à  Pesquisa,  o  Confap,  que  tenho  o  prazer  de  presidir

atualmente.

Ainda como resultado desses esforços e evidência do reconhecimento pelo governo

de sua importância para o desenvolvimento do Estado, destacamos a publicação, em

janeiro deste ano, da lei delegada que estabeleceu nova estrutura para a fundação.

Uma estrutura pioneira no Brasil que inclui novas assessorias adjuntas nas diretorias,

gerências  e  departamentos  de  inovação  únicos  no  País,  além  de reestruturar  as

áreas  já  existentes.  Destaca-se  também  o  início  da  construção  da  nova  sede  -

também  já  mencionado  aqui  -,  que  será  um  espaço  projetado  e  concebido  para

atender  às  necessidades de uma agência  de fomento  na  região,  que está  sendo

denominada a Cidade da Ciência, porque lá se reúnem instituições representativas da

ciência,  tecnologia  e  inovação do  Estado.  Hoje,  portanto,  as  perspectivas  para  a

ciência mineira são as melhores. A Fapemig continuará investindo no fortalecimento e

na criação de novos programas destinados a apoiar todas as etapas de geração e

aplicação do conhecimento, incluindo a formação, atração e fixação de cientistas no
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Estado.  Também continuará investindo nas parcerias  com o setor  empresarial,  de

forma a transformar esse conhecimento em riqueza e em oportunidade de trabalho e

renda. Irá reforçar sua atuação internacional para que a ciência mineira e brasileira se

equipare em qualidade àquela que é produzida nos países desenvolvidos.

Nesse ano de seu jubileu de prata, a Fapemig trará novidades importantes para

continuidade  do  trabalho  de  desenvolvimento  da  ciência  e  tecnologia  em  Minas

Gerais. As comemorações pelo 25º aniversário acontecerão ao longo de todo o ano, e

todos estão convidados a participar das atividades programadas. Vamos mostrar à

comunidade científica e à sociedade mineira em geral a importância de se ter ciência,

tecnologia e inovação entre os valores de uma sociedade culturalmente avançada. Ao

fazer isso, mostramos também que a Fapemig vem cumprindo o seu papel e que ele

é essencial para o desenvolvimento equilibrado e sustentável do Estado de Minas

Gerais. Abrimos as comemorações do jubileu exatamente na data de hoje, que é tão

importante  para  a  nossa  instituição.  Agradeço  o  reconhecimento  da  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais ao trabalho que a Fapemig vem desenvolvendo ao longo

da  sua trajetória.  Agradeço também ao  Presidente  desta  Casa,  por  meio  do  seu

representante, Deputado Dilzon Melo, esta oportunidade. De maneira muito especial,

agradeço ao Deputado Rômulo Viegas, requerente desta reunião.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  é  parceiro  desde  o  tempo  em  que  fui  Reitor  da

Universidade Federal de São João del-Rei. Lá, foi um grande colaborador da nossa

administração e mostrou a sua competência administrativa e acadêmica. Há muitos

anos acompanho o trabalho do Deputado e afirmo que Minas Gerais foi muito feliz ao

elegê-lo  para  fazer  parte  do  Legislativo  mineiro.  Com  longa  experiência  na  vida

pública como Prefeito de São João del-Rei, Subsecretário do governo Aécio Neves e

Presidente de conselhos e associações, o Deputado Rômulo Viegas sempre lutou

pela disseminação da cultura, da história e da educação no Estado. A partir  desta

homenagem, o Deputado Rômulo Viegas passa a empunhar também a bandeira da

ciência,  da tecnologia e da inovação.  Espero que nunca mais  a abandone e que

continue ao nosso lado em sua trajetória política. Agradeço a ele e a todos que se

posicionaram  a  favor  desta  homenagem,  que  lisonjeia  não  apenas  a  direção  da

Fapemig, mas também a todos os nossos colaboradores, aos servidores e à direção
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da nossa instituição. Certamente a comunidade científica do Estado pode esperar por

transformações  que marcarão historicamente  os  25  anos  da Fapemig.  Estando à

frente dessa instituição tão importante, sinto-me feliz e honrado com os resultados

alcançados e com todos os motivos que temos para comemorar.

Quero encerrar essas palavras afirmando que a Fapemig não deve ser a única a ter

razões para a celebração. Todos os presentes têm motivos a comemorar, já que a

sociedade mineira é a principal  beneficiária dos avanços científicos e tecnológicos

que temos alcançado graças à Fapemig. Agradeço sempre o companheirismo, a força

e o suporte da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. A todos vocês,

muito obrigado por estarem presentes.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Grupo Amaranto, que interpretará a

música “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Mário Neto Borges, Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado  de  Minas  Gerais;  Subsecretário  Vicente  Gamarano,  representando  o  Sr.

Nárcio Rodrigues, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;

Secretário Bilac Pinto, Deputado Federal, também ex-Secretário dessa Pasta e que

tanta  inovação  e  dinâmica  deu  à  Fapemig;  Subsecretário  do  Agronegócio,  ex-

Deputado  Baldonedo  Arthur  Napoleão,  nosso  colega  desta  Casa  que  tanta

contribuição deu ao Estado quando aqui esteve e que ainda continua dando com a

sua atuação nos órgãos do Estado; Clélio Campolina Diniz, Reitor da Universidade

Federal  de  Minas  Gerais;  Paulo  Márcio  de  Faria  e  Silva,  Reitor  da  Universidade

Federal de Alfenas e Presidente do Fórum de Reitores do Brasil; Helvécio Luiz Reis,

Reitor  da  Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei;  Deputado  Rômulo  Viegas,

prezado companheiro, autor deste requerimento, é uma felicidade tê-lo como colega

nesta Casa pelos seus méritos, pela sua busca e por sua incessante demonstração

de interesse pelo Estado de Minas Gerais, em particular,  pela nossa querida São

João del-Rei  -  tive  o prazer  de  tê-lo  como Subsecretário  na  Pasta  hoje tão bem

comandada pelo Bilac Pinto, da nossa Sedru, que por méritos está aqui defendendo a
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sua região  e  o Estado;  prezados companheiros,  Deputado Luiz Henrique,  demais

autoridades,  Reitores;  boa  noite.  Quero  fazer  uma  saudação  ao  nosso  Grupo

Amaranto. Esta Assembleia sempre descobrindo coisas novas, artistas novos, com

grande potencial. Parabéns pela apresentação.

A  concisão  com  que  Monteiro  Lobato,  no  século  passado,  definiu  nossa

necessidade de progresso, ao afirmar que um país se constrói com homens e livros,

pode ser reelaborada com uma frase mais adequada ao tempo presente. Um país,

tendo em vista a construção de seu futuro, ainda se constrói com homens e livros,

mas  também  com  muita  ciência,  alta  tecnologia,  pesquisa  de  ponta  e  inovação

criadora.

No novo ritmo da história contemporânea, quando novas lideranças mundiais já se

desenham  com  um  firme  contorno,  o  Brasil  precisa,  fundamentalmente,  de  uma

educação mais ampla e de melhor qualidade para seu povo. Educação de qualidade

implica,  em  seu  patamar  mais  extremo,  atualização  tecnológica,  criatividade  e

pesquisa científica, quando se tem em mente a inauguração de uma nova era à altura

das enormes potencialidades de nosso país e de nossa gente. É nesse contexto que,

nos últimos 25 anos, a Fapemig tem construído uma trajetória que vem cumulando

realizações e inovação.

A Fapemig, ao ser reconhecida como uma das maiores agências de fomento do

País, não só correspondeu à vontade inicial de sua criação, de incorporar tecnologia

atualizada aos setores industriais do Estado, como se constituiu num dos principais

indutores  do  desenvolvimento  em  Minas  Gerais.  Com  o  trabalho  de  sua

habilitadíssima equipe, marcado pelo comprometimento e pela excelência, a Fapemig

financiou importantes projetos de pesquisa e capacitou um considerável número de

cientistas, concedendo também bolsas e apoiando eventos e publicações na área.

Ainda jovem, a fundação surpreende ao desempenhar um papel  consolidado na

vida  do  Estado,  já  percebida  como  um  dos  motores  de  nosso  desenvolvimento

econômico e social.  Parceira  de  grandes empresas,  como a  Fiat  ou a  Vale,  vem

paulatinamente  se  internacionalizando,  presente  em  projetos  em  andamento  em

alguns dos países mais importantes do mundo atual, tais como Alemanha, Inglaterra,

França, Itália e Austrália.
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Confiando na atuação da Fapemig e na consequente consolidação de nosso setor

científico, apostamos, para as próximas décadas, na difusão de um desenvolvimento

sustentável,  com uma tecnologia limpa,  voltada, em última instância,  para o bem-

estar de nossos cidadãos. A sociedade mineira, com reflexos em todo o País, é a

grande beneficiária do trabalho ético e inovador da Fapemig.

Portanto, todos nós precisamos, com a urgência que remete a um prazo longo e

contínuo, de todos os talentos dos pesquisadores e técnicos, da visão conjunta de

futuro e da seriedade dos tão necessários projetos desenvolvidos pela agência. O

futuro de Minas e do Brasil está estritamente ligado ao destino da Fapemig. Que os

próximos 25 anos sejam, portanto, ainda mais férteis e promissores, ainda mais, para

que uma aspiração, que é também nossa, seja de inabalável convicção. Ainda tão

jovem, com 25 anos, queremos parabenizar a Fapemig, principalmente, não só pelo

seu nascimento, mas por seus momentos atuais.

Quero  dar  testemunho,  como Deputado  de  seis  mandatos,  que,  andando  pelo

interior de todas as Minas, tenho recebido frequentes elogios pelo comportamento da

Fapemig, desde a época de Aécio Neves até os dias atuais. Posso testemunhar que

tantas e tantas vezes perdemos aplicações de recursos pela Fapemig. Quando muito,

eles eram repassados à nossa Universidade Federal para que algum recurso fosse

aplicado.

Hoje temos o apoio que, sob a batuta do Secretário Bilac Pinto, que, quando lá

esteve, determinou que a Fapemig desse substancial apoio às nossas faculdades do

interior de Minas Gerais, em especial,  à faculdade do Estado, para que ela possa

descobrir  valores  e  implementar  uma  tecnologia  nova,  mostrando  que  Minas  é

pioneira,  não  só  nos  avanços  do  Estado,  mas  também  na  cultura  e  no

reconhecimento dos valores científicos que o Estado possui. Portanto, Mário, a sua

ação à frente da Fapemig deverá ser ainda mais brilhante pela sua capacidade e pelo

seu  comprometimento  à  frente  desse  órgão,  pelos  recursos  que  o  Estado  tem

repassado e que hoje são investidos rigorosamente na capacitação da Fundação, os

quais no passado eram devolvidos.

Aqui  o  senhor  tem  companheiros  que  defenderão  a  Fapemig  e  também  a

incentivarão, como o Deputado Rômulo Viegas faz, não só pelo professor que é, mas
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também pelo comprometimento que tem principalmente na área científica. Esta Casa

sempre lhe dará o sustentável apoio para que projetos de toda natureza se traduzam

em investimentos em Minas Gerais. Entendemos que um Estado só se faz grande

não pelos recursos que arrecada, mas principalmente pelo desenvolvimento e pela

qualidade de vida do seu povo, que vem por meio das pesquisas que a Fapemig tem

atualmente subsidiado ou incentivado com tanta maestria.

Parabéns, Bilac, pela iniciativa à frente desse órgão; Mário, pelo comprometimento

e pela condução do trabalho da Fapemig; Rômulo, por esta iniciativa de 25 anos.

Queremos que a Fapemig seja reconhecida não só pela idade, mas também pelo que

tem feito em prol deste Estado, que tem sido cantado em verso e prosa em todo o

País, pelo comprometimento e pela grandeza dos recursos que ela aplica. Parabéns

a  todos.  Esta  Casa  sente-se  muito  honrada  e  engrandecida  em  fazer  esta

reconhecida  homenagem,  que  é  lembrada  prontamente  pelo  Deputado  Rômulo

Viegas. Sejam felizes  e que Deus continue abençoando o trabalho dos senhores.

Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 17, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (-  A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 17/5/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/5/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Ulisses Gomes, por indicação da Liderança do Bloco Minas

sem  Censura)  e  os  Deputados  Zé Maia,  Duarte  Bechir  (substituindo o  Deputado

Romel Anízio, por indicação do BPS) e Sebastião Costa (substituindo o Deputado

João Vítor Xavier, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado),
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membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão.  Comunica que na reunião ordinária da próxima quarta-

feira,  dia  11/5,  representantes  das  Secretarias  de  Planejamento  e  Gestão  e  de

Fazenda estarão aqui 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 e ao primeiro quadrimestre de 2011, e faz a leitura da Decisão

da Presidência sobre a questão de ordem suscitada pelos Deputados Célio Moreira e

Sávio Souza Cruz acerca da aplicação do art. 102 do Regimento Interno no que diz

respeito aos temas pertinentes a cada comissão permanente. O Presidente acusa o

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

a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  823/2011  (Deputado  Gustavo  Perrella)  e  879/2011

(Deputado  Ulisses  Gomes),  no  1º  turno.  Registra-se  a  presença  dos  Deputados

Antônio Júlio, Doutor Viana, Gustavo Perrella e Ulysses Gomes. A Deputada Maria

Tereza Lara e o Deputado Sebastião Costa retiram-se da reunião. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 2º  turno,  dos

Projetos  de Lei  nºs  519/2011 (relator:  Deputado Duarte  Bechir),  601/2011 (relator:

Deputado  Doutor  Viana)  e  821/2011  na  forma  do  vencido  no  1º  turno  (relator:

Deputado Antônio Júlio); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 231/2011

na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:

Deputado Duarte Bechir,  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  408  e  507/2011.  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
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os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana - Gustavo Perrella - Romel Anízio.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 4/5/2011

Às  10h14min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  a  Deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o Deputado Neilando Pimenta, por indicação da Liderança do BTR) e os

Deputados  Bosco,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Carlin  Moura,  membros  da  supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Rômulo Veneroso. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e informa o

recebimento de comunicação do Deputado Neilando Pimenta, em que justifica sua

ausência  na  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, do Projeto de Lei nº 160/2011 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 257/2011, no 1º turno,

que recebeu parecer  pela  rejeição (relator:  Deputado Bosco),  teve  sua discussão

adiada, a requerimento do Deputado Carlin Moura, aprovado pela Comissão. Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 437, 438, 503 e 541/2011.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1, 2, 3 e 46/2011. 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  João  Leite,  Maria  Tereza  Lara,  Cássio
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Soares,  Sargento  Rodrigues,  Zé Maia,  Bosco,  Dalmo Ribeiro Silva,  Carlin  Moura,

Neilando  Pimenta,  Paulo  Lamac  e  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicitam  seja

realizado fórum técnico  da  Comissão e  da  Comissão de Segurança Pública  para

debater a segurança nas escolas;  Adelmo Carneiro Leão,  Antônio Carlos Arantes,

Bosco, Duarte Bechir e Rogério Correia (4) em que solicitam sejam encaminhados

pedidos  de  providência  à  Secretaria  de  Educação  para  promover  ações  de

qualificação  e  orientação  aos  gestores  educacionais  da  rede  estadual  de  ensino

sobre alimentação escolar; ao governo do Estado para incluir profissional da área de

nutrição na estrutura da Secretaria de Educação para orientar sobre a alimentação

escolar;  e  ao MEC para  mobilizar  ações que modifiquem a legislação vigente  de

forma a assegurar a oferta de alimentação escolar nos 365 dias do ano, e não apenas

nos 200 dias curriculares; bem como pedido de informação à Secretaria de Educação

sobre o número de unidades da rede estadual de ensino que já atendem ao disposto

no "caput" do art. 14 da Lei Federal 11.947, de 2009; André Quintão em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  as  Comissões  de

Participação Popular e de Segurança Pública, no Município de Juiz de Fora, para

debater as condições precárias na segurança de algumas escolas da rede estadual

de ensino, em especial a ocorrência de enfrentamento entre gangues, agressões e a

morte de um adolescente; Rômulo Veneroso em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater a situação dos servidores públicos da educação no

Município de Betim; Bosco, Dalmo Ribeiro Silva e Carlin Moura (2) em que solicitam

seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações acerca dos fatos

relatados em documento encaminhado pelo Sind-UTE, subsede de Pouso Alegre, e

seja  encaminhado  voto  de  congratulações  com  a  União  Nacional  dos  Dirigentes

Municipais de Educação - Undime-MG - pela realização do 22º Fórum Estadual da

Undime-MG. É adiada a votação do requerimento do Deputado Rômulo Viegas em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o “bullying” nas

escolas da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais, a requerimento do

Deputado Carlin Moura, aprovado pela Comissão. É prejudicado o requerimento do

Deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para  debater  a  implementação,  no  Estado,  do  Programa Nacional  de  Acesso  ao
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Ensino Técnico - Pronatec -, com fulcro no inciso I, art. 284 do Regimento Interno.

São recebidos pela Presidência requerimentos da Deputada Luzia Ferreira em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a situação do Centro

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - Cefet-MG -, especialmente a

contratação e a manutenção de corpo docente e a viabilidade de sua transformação

em  Universidade  Tecnológica  Federal  de  Minas  Gerais;  e  dos  Deputados  Dalmo

Ribeiro Silva (2)  em que solicita  seja realizada reunião de audiência pública para

debater  o  consórcio  das  universidades  Sul-Sudeste  de  Minas  Gerais,  chamada

"Superuniversidade  do  Sudeste"  e  em  que  solicita  seja  encaminhado  voto  de

congratulações com a Sra. Romilda dos Reis, Diretora da 32ª Superintendência de

Ensino de Pouso Alegre e com o Sr. José Maria Dias, Diretor da Escola Estadual

Cristiano Machado, situada no Município de Ipuiuna, pela inauguração da referida

escola; Duarte Bechir em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

debater o Projeto de Lei Federal nº 388/2007, em tramitação no Senado Federal, que

altera o inciso I do art. 24 da Lei nº 9.394, de 20/12/96, para aumentar a carga horária

mínima anual nos níveis fundamental e médio. 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 maio de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura - Neilando Pimenta - Paulo

Lamac.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/5/2011

Às 14h10min, comparecem na Câmara Municipal de Juiz de Fora a Deputada Liza

Prado  e  os  Deputados  Délio  Malheiros,  Carlos  Henrique  e  Bruno  Siqueira

(substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do Bloco Minas

sem Censura), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado Délio  Malheiros,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlos Henrique, dispensa a leitura da ata
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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

supostas irregularidades na instalação de radares no Município de Juiz de Fora e a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Júlio Carlos Gasparette, 1º Vice-Presidente,

representando o Sr. Carlos César Bonifácio, Presidente da Câmara Municipal de Juiz

de  Fora;  Tadeu  José  de  Mendonça,  Diretor-Geral  do  Instituto  de  Metrologia  e

Qualidade do Estado de Minas Gerais; Marcio Gomes Bastos, Secretário Municipal

de Transportes e Trânsito; Roberta Ruhena, Subsecretária Operacional de Transporte

e Trânsito Urbano; Paulo César Ramalho, Promotor de Justiça da Comarca de Juiz

de Fora; Jean Michel Costa do Amaral, 1º Comandante do Policiamento de Trânsito

Urbano; e Isauro Calais, Antônio Martins (Tico-Tico), Vereadores, que são convidados

a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que deu origem

ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado

em  que  solicita  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a  questão  tributária

referente a conta de energia elétrica; e Délio Malheiros, Liza Prado e Carlos Henrique

(3)  em que solicitam seja  encaminhado ao Secretário  de  Desenvolvimento  Social

pedido de que envie a esta Comissão levantamento detalhado das famílias de baixa

renda contempladas com o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, instituída

pela Lei nº 12.212, de 2010; à Câmara Municipal de Juiz de Fora, especialmente ao

Vereador Isauro Calais, cópia do laudo técnico sobre a instalação de radares, o qual

está sendo elaborado por essa Casa; e à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora pedido

de que envie cópia do contrato licitado para instalação de radares no Município, bem

como a cópia do laudo prévio necessário para sua instalação e outros documentos

que  se  entenderem necessários  à  apuração dos  fatos.  Cumprida  a  finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
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da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

12/5/2011

Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados  Sebastião  Costa,  André  Quintão,  Delvito  Alves  e  Carlin  Moura

(substituindo o Deputado Bruno Siqueira, por indicação da Liderança do Bloco Minas

sem Censura), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado Sebastião Costa, 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 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 1.498, 1.504, 1.506, 1.510, 1.519,

1.523, 1.524, 1.536, 1.537, 1.541, 1.545, 1.547, 1.549, 1.551, 1.558, 1.560, 1.564,

1.565,  1.566 e  1.571/2011 (Deputado André Quintão);  1.509,  1.513,  1.515,  1.521,

1.529, 1.533, 1.544, 1.546, 1.553, 1.562, 1.569, 1.570, 1.578 e 1.579/2011 (Deputado

Bruno Siqueira); 1.457, 1.500, 1.501, 1.503, 1.507, 1.522, 1.525, 1.528, 1.542, 1.550,

1.556, 1.567, 1.576 e 1.577/2011 e Projeto de Resolução nº 1.582/2011 (Deputado

Cássio Soares); Projeto de Lei Complementar nº 9/2011 e Projetos de Lei nºs 1.496,

1.497, 1.499, 1.511, 1.512, 1.514, 1.518, 1.534, 1.538, 1.540, 1.543, 1.552, 1.561 e

1.572/2011 (Deputado Delvito Alves); 1.494, 1.505, 1.516, 1.517, 1.526, 1.548, 1.554,

1.563,  1.573,  1.574  e  1.581/2011 (Deputado Luiz  Henrique);  1.495,  1.502,  1.508,

1.527, 1.530, 1.531, 1.532, 1.535, 1.555, 1.557, 1.559, 1.575 e 1.580/2011 (Deputada

Rosângela Reis); Projeto de Lei Complementar nº 8 e Projetos de Lei nºs 1.520 e

1.568/2011 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições
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sujeitas à apreciação do Plenário. Retira-se da reunião o Deputado André Quintão.

São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana e à Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana o

Projeto de Lei Complementar nº 4/2011, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária o

Projeto de Lei nº 588/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa, o segundo em virtude

de redistribuição); e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de

Lei nº 886/2011 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição). Após

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

pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 5/2011, com voto contrário do Deputado Carlin Moura (relator:

Deputado  Cássio  Soares);  80  e  604/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  o

segundo em virtude de redistribuição); e 397/2011 (relator: Deputado Delvito Alves,

em  virtude  de  redistribuição).  Os  Projetos  de  Lei  nºs  103,  599  e  613/2011  são

retirados  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  da  Deputada  Rosângela  Reis,

aprovado  pela  Comissão.  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 322/2011, é aprovado requerimento do

Deputado Delvito Alves solicitando o adiamento da votação. Os Projetos de Lei nºs

744,  86  e  1.076/2011  são  retirados  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do

Deputado Delvito Alves, aprovado pela Comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei nº

27/2011,  no 1º  turno,  deixa de  ser  apreciado tendo em vista solicitação de prazo

regimental pelo relator,  Deputado Carlin Moura, em virtude de redistribuição. 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 95/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relatora: Deputada Rosângela Reis);

99/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Carlin Moura, em virtude de

redistribuição);  469/2011  (relator:  Deputado  Delvito  Alves);  e  730/2011  (relator:

Deputado  Sebastião  Costa).  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 o parecer concluindo

pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, em turno único, do
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Projeto  de  Lei  nº  643/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de

redistribuição).  O Projeto de Lei  nº 900/2011 é retirado da pauta,  atendendo-se a

requerimento  do  Deputado  Delvito  Alves,  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, 17 de maio de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Luiz Henrique -  Cássio Soares -  André Quintão -

Bruno Siqueira - Delvito Alves - Rosângela Reis.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 842/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria  do  Deputado  Délio  Malheiros,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

finalidade instituir a Semana do Consumo Consciente.

A proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  da  qual

recebeu  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1.

Vem agora  a  este órgão colegiado para  receber  parecer  quanto ao mérito,  nos

termos dos arts. 188, 102, IV, “b”, e 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  842/2011  tem por  escopo  instituir  a  Semana  do Consumo

Consciente, a ser realizada anualmente na semana que contenha o dia 15 de março,

quando serão promovidas atividades educativas de conscientização para sensibilizar

a  sociedade  sobre  a  importância  do  uso  consciente  do  dinheiro  e  do  consumo

sustentável.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo  nº  1,  que tem como objetivo alterar  a Lei  nº  13.136,  de 12/1/99,  que

institui  o Dia do Consumidor de Minas Gerais,  acrescentando que, na data, serão

promovidas atividades educativas sobre o tema.
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Lidar  com  dinheiro  no  mundo  globalizado  é  um  desafio  para  grande  parte  da

população,  que,  por  ter  pouca  noção  de  economia  e  deixar-se  seduzir  pela

propaganda, facilmente se endivida. As famílias nessa situação têm dificuldade de

educar os filhos adolescentes para que não se tornem consumistas e desregrados.

Entender  de  onde  vem  e  para  onde  vai  o  próprio  dinheiro  pode  melhorar  sua

utilização,  criando  condições  para  uma  situação  financeira  saudável,  em  que  é

possível prosperar, ter uma vida confortável, conquistar sonhos e preparar-se para o

futuro, ao mesmo tempo.

Para a construção de uma sociedade consciente e capaz de se relacionar com a

própria moeda, é necessário que o cidadão desenvolva competências e habilidades

para  comparar,  equilibrar  finanças,  enfrentar  despesas  imprevistas,  economizar  e

evitar fraudes. Tal preparação tem como finalidade melhorar sua compreensão dos

produtos financeiros disponíveis no mercado, que estão mais complexos a cada dia,

além  de  desenvolver  valores  e  competências  em  relação  ao  uso  equilibrado  do

dinheiro, comprometido com o futuro individual e coletivo.

O uso consciente dos recursos disponíveis exige planejamento e escolhas dentro

de prioridades previamente estabelecidas. Para tanto, são necessárias informações

sobre orçamento familiar e a melhor hora de investir. É importante falar de dinheiro

com os filhos, sobre como evitar dívidas desnecessárias ou sair do vermelho, além de

como utilizar  de forma correta os  serviços de crédito oferecidos pelas  instituições

financeiras.

Uma boa gestão dos próprios recursos financeiros e a compreensão dos impactos

de cada escolha  sobre  o  próprio  orçamento,  as  relações sociais,  a  natureza  e  a

economia são consequências do consumo consciente.

Outro  conceito  que  se  torna  fundamental  para  a  sociedade  é  o  de  consumo

sustentável,  construído  a  partir  da  noção  de  desenvolvimento  sustentável,  que

engloba  cuidados  com  os  recursos  naturais  esgotáveis,  como água  e  energia,  a

reciclagem de materiais e a utilização de apenas o necessário. Assim, estarão sendo

garantidos  o  crescimento  da  economia  global  de  forma  equilibrada  e  a  vida  das

gerações  futuras,  evitando-se  a  falta  de  recursos  naturais  devido  ao  consumo

exagerado.
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Diante dessas informações,  a pretensão do projeto de lei  em análise mostra-se

oportuna  e  meritória.  Realmente  o  poder  público  pode  colaborar  muito  com  a

promoção  de  atividades  educativas  para  conscientizar  a  população  sobre  a

necessidade de mudanças nos padrões de consumo que possam aliar a qualidade de

vida e um futuro tranquilo ao crescimento do País, com a manutenção do equilíbrio do

meio ambiente.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 842/2011, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Délio  Malheiros,  Presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Carlos

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 416/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado e decorrente do desarquivamento do Projeto

de  Lei  nº  2.535/2008,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “dispõe  sobre  os  serviços

telefônicos de atendimento ao cliente e dá outras providências”.

A proposição  foi  encaminhada  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  da  qual

recebeu  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, por ela apresentado.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, na

forma do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento tem por escopo disciplinar os serviços de atendimento

ao consumidor, por via telefônica, estipulando o tempo máximo de espera e prevendo

sanções  para  os  fornecedores  que  não  cumprirem  os  comandos  insculpidos  na

norma.

Ao proceder ao exame preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça

exarou parecer concluindo por sua juridicidade na forma do Substitutivo nº 1,  que
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apresentou com o fim não só de ajustar o projeto à técnica legislativa, como também

de excluir comandos insculpidos na norma de serviços regulados pelo poder público

federal, os quais já se encontram disciplinados. Dessa forma, o art. 1º recebeu nova

redação,  de  modo  a  excluir  do  cumprimento  da  obrigação  as  empresas  que

disponibilizam serviços regulados pelo poder público federal.

A alteração mostrou-se pertinente, uma vez que foi editado o Decreto nº 6.523, em

31/7/2008, que regulamenta a Lei nº 8.078, de 11/9/90, disciplinando a prestação dos

serviços regulados pelo poder público federal. Pode-se citar, entre eles, a telefonia, o

fornecimento de energia elétrica, a aviação civil e os serviços bancários.

Segundo portaria editada pelo Ministério da Justiça, o tempo máximo de espera

pelo atendimento prestado por essas empresas não pode ultrapassar 60 segundos, e,

no caso das instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito, a espera

fica reduzida a 45 segundos.

Em face da competência da União para editar, por decreto ou por quaisquer outros

atos administrativos, as regras relativas à prestação dos serviços por ela regulados,

remanesceu ao Estado a prerrogativa de disciplinar a matéria em relação às demais

empresas que nele atuam.

Constata-se  que  o  Substitutivo  nº  1  está  em  plena  consonância  com  a  norma

federal, não apenas no tocante às penalidades a serem aplicadas aos fornecedores

que não observarem as condutas prescritas no decreto, como também em relação ao

tempo de espera previsto na proposta original, que foi reduzido para 60 segundos.

Reiteramos o entendimento de que o desgaste ocasionado aos consumidores que

se utilizam dos SACs, patrocinados pelos fornecedores de serviço, há muito estava a

impor uma intervenção do poder público, com o objetivo de regulamentar a matéria.

Por isso, manifestamo-nos favoravelmente à proposta, que certamente será acolhida

não apenas pela sociedade, como também pelos órgãos de defesa do consumidor, os

quais  terão elementos para penalizar  as  empresas que não se  ajustarem à  nova

determinação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 416/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.



1218
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Antônio Júlio - Carlos Henrique - Duilio de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 724/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe, 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.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende obrigar as empresas que mantêm serviço de

atendimento ao cliente a disponibilizar serviço gratuito de teleatendimento.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, aperfeiçoando

o  projeto,  suprimindo  as  ilegalidades  e  restringindo  o  alcance  da  proposição  às

empresas de grande porte, com faturamento anual superior a R$12.000.000,00, e que

não disponham de escritórios para atendimento “in loco” ao consumidor.

Passamos à análise do projeto, no âmbito de nossa competência regimental.

A Constituição da República  estabelece,  no  art.  5º,  inciso  XXXII,  que o  Estado

promoverá,  na  forma  da  lei,  a  defesa  do consumidor.  Por  sua vez,  o  Código  de

Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  (Lei  Federal  nº  8.078,  de  11/9/90)  dispõe,

especialmente nos arts. 6º, 7º, 39 e 40, sobre os direitos básicos do consumidor e a

vedação de práticas abusivas por parte do fornecedor de produtos e serviços. Da

análise  dos  referidos  dispositivos,  verifica-se  que  é  assegurado  ao  consumidor  o

direito  a informações corretas, claras  e precisas, bem como a reclamações sobre

produtos ou serviços adquiridos.
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Ressalte-se que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 6.704, de 2006,

que altera os arts. 6º e 39 da Lei nº 8.078, de modo a proibir que sejam cobrados do

consumidor os serviços telefônicos para recepção de reclamações referentes a vícios

ou defeitos em produtos e serviços ou para prestação de informações.

Esta Comissão entende que, de fato, não é razoável que o consumidor pague para

reclamar por um produto ou serviço ou para obter informação sobre sua utilização. Há

que  considerar,  ainda,  que  o  fato  de  o  ônus  dessas  ligações  telefônicas  recair

integralmente sobre os usuários desestimula a busca de esclarecimentos e o registro

de reclamações por parte destes. As ligações estendem-se, muitas vezes, por longos

períodos, com infindáveis opções sendo oferecidas, uma após a outra, aumentando o

tempo de espera para o atendimento e encarecendo o serviço. De fato, o direito do

consumidor  de  reclamar  e  solicitar  informações  é  tolhido  e  restringido  quando se

transfere para ele o ônus da chamada telefônica.

Assim, consideramos que a proposição vem atender ao interesse do consumidor e

merece ser aprovada. Por outro lado, entendemos que deve ser ampliado o alcance

da  norma,  uma  vez  que  o  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, obriga apenas a empresa que tiver receita bruta anual superior

a  R$12.000.000,00.  Consideramos conveniente  excluir  apenas as microempresas,

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Além disso, as empresas

que estão obrigadas à observância da norma objeto da proposição necessitarão de

prazo para se adequarem à medida. Por essa razão, apresentamos, ao final deste

parecer, o Substitutivo nº 2.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

724/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  redigido,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Torna 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 que desempenham atividades  no Estado e  não mantêm
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escritórios para atendimento “in loco” ao consumidor ficam obrigadas a disponibilizar

serviço gratuito de teleatendimento.

Parágrafo  único  –  Excluem-se  do  disposto  no  “caput”  deste  artigo  as

microempresas,  nos termos da Lei  Complementar  nº  123,  de 14 de dezembro de

2006.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Délio  Malheiros,  Presidente  e  relator  -  Antônio  Júlio  -  Duilio  de  Castro  -  Carlos

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 812/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

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 de as

instituições bancárias instalarem bebedouros e sanitários nos locais de atendimento

ao público.

Publicado em 4/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído preliminarmente  à Comissão de

Constituição e Justiça, que emitiu parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, na forma do Substitutivo nº 1.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 1.422/2011, de autoria do Deputado Juninho Araújo, o

qual dispõe sobre o atendimento a clientes em agências ou postos de atendimento de

estabelecimentos bancários.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do

Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito.

Fundamentação

O projeto em tela  pretende compelir  os  estabelecimentos bancários  a adotarem

medidas que proporcionem mais conforto aos usuários dos seus serviços, no que

concerne  à  instalação  de  bebedouros  e  sanitários  nos  locais  de  atendimento  ao

público.
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A proposição nº 1.422/2011, ora anexada ao projeto, resultante do desarquivamento

do Projeto de Lei nº 1.007/2007, que tramitou nesta Casa em legislatura anterior, trata

também  de  condições  de  atendimento  a  clientes  em  agências  e  postos  de

atendimento de estabelecimentos bancários.

A Comissão de Constituição e Justiça informou que tal obrigação, entretanto, já se

encontra prevista na Lei nº 14.235, de 2002, em seu art. 4º. Acrescentou que boa

parte dos agentes financeiros do Estado não cumpre essa determinação legal e que a

Lei nº 11.666, de 1994, estabelece normas para a adaptação dos bebedouros e dos

sanitários para o atendimento de pessoas com deficiência física, as quais se aplicam

ao caso em análise, razão pela qual apresentou o Substitutivo nº 1.

É importante frisar que o mercado financeiro, por sua vez, não apresenta em si

mesmo mecanismos eficientes para superar as vulnerabilidades dos consumidores,

nem  mesmo  para  mitigá-las.  A  proteção  integral,  sistemática  e  dinâmica  do

consumidor não é baseada na tutela pura e simples deste. Essa tutela é baseada em

aspectos  da  relação  de  consumo  entre  instituições  bancárias  e  o  consumidor,

pertinentes aos produtos e serviços disponibilizados pela rede bancária, de modo a

evitar  atuações  abusivas,  relativas  a  situações  de  crédito  e/ou  financiamento  por

parte  das  instituições  financeiras,  inclusive  na  infraestrutura  de  atendimento  ao

cliente. Assim se propicia o respeito à dignidade, à saúde, à segurança, à melhoria de

qualidade de vida, à transparência e à harmonia nas relações de consumo efetivadas.

Restou  claro  o  prejuízo  para  os  consumidores,  primeiro  em  função  do

descumprimento de normas obrigatórias por grande parte das instituições bancárias,

e, segundo, pelo fato de as medidas adotadas até o momento não serem suficientes

para  assegurar  as  necessárias  condições  para  a  permanência  do  cliente  nas

dependências das instituições bancárias. Por essas razões, reiteramos as alterações

propostas  pelo  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.  Atente-se  para  o  art.  5º  da  Lei  nº  14.235,  de  2002,  segundo  o  qual  o

descumprimento  dessa  lei  sujeita  o estabelecimento  infrator  à  penalidade  de

advertência escrita,  e,  em caso de reincidência, à multa pecuniária de R$5.320,00

(cinco mil trezentos e vinte reais).

Dessa forma, o projeto de lei ora apresentado suplementa a proteção emanada pelo
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Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao prever, de forma mais precisa, as

alterações nas instalações de banheiro, bebedouro e nos assentos individuais para os

clientes da rede bancária, bem como as adequações necessárias para as pessoas

com deficiência física. Este relator 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 812/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Carlos Henrique, relator - Duilio de Castro - Antônio

Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 41/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 41/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública o Centro de Assistência Fraternidade Universal – Ceafu –, com

sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 41/2011

Declara de utilidade pública a entidade Centro de Assistência Fraternidade Universal

– Ceafu –, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Centro  de  Assistência

Fraternidade Universal – Ceafu –, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.
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Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 134/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 134/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Cristã Banco da Solidariedade – Bansol  –, com

sede no Município de Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 134/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cristã Banco da Solidariedade – Bansol

–, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cristã  Banco  da

Solidariedade – Bansol –, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gustavo Valadares.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 139/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 139/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Rede  de  Valorização  de  Itueta  para  o

Desenvolvimento Autossustentável – Rede Vidas –, com sede nesse Município, foi

aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 139/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Rede  de  Valorização  de  Itueta  para  o

Desenvolvimento Autossustentável – Rede Vidas –, com sede no Município de Itueta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Rede de Valorização de

Itueta  para  o  Desenvolvimento  Autossustentável  –  Rede  Vidas  –,  com  sede  no

Município de Itueta.

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

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 246/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 246/2011, de autoria do Deputado Elismar Prado, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Usuários  das  Águas  do  Ribeirão  Pavões  e

Região – Auapa –, com sede no Município de Patrocínio, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 246/2011

Declara de utilidade pública a Associação  dos Usuários  das Águas do Ribeirão

Pavões e Região – Auapa –, com sede no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Usuários das Águas

do Ribeirão Pavões e Região – Auapa –, com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2011

ATA

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/5/2011

Presidência dos Deputados José Henrique, Inácio Franco e João Leite

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

Correspondência: Mensagens nºs 58 e 59/2011 (encaminhando os Projetos de Lei nºs

1.696 e 1.697/2011, respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº

23/2011 - Projetos de Lei nºs 1.698 a 1.758/2011 - Requerimentos nºs 699 a 715/2011

-  Requerimentos  dos  Deputados  Luiz  Carlos  Miranda,  Carlin  Moura  e  Adelmo

Carneiro Leão e outros, Luiz Henrique, Inácio Franco e outros, Alencar da Silveira Jr.,

Carlin  Moura,  Dalmo Ribeiro Silva  e Leonardo Moreira (2)  e do  Deputado Duarte

Bechir e da Deputada Rosângela Reis e da Comissão de Participação Popular (2) -

Proposições Não Recebidas:  Requerimento  da Comissão de Segurança Pública  -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Fiscalização Financeira, de Política

Agropecuária,  do  Trabalho,  de  Assuntos  Municipais,  de  Cultura,  de  Defesa  dos

Direitos da Pessoa com Deficiência, de Educação e de Segurança Pública - Questões

de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Duilio de Castro, Elismar

Prado, Fred Costa e Antônio Júlio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo

Ribeiro  Silva,  Leonardo  Moreira  (2),  Alencar  da  Silveira  Jr.  e  Carlin  Moura,  do

Deputado Duarte Bechir e da Deputada Rosângela Reis e do Deputado Inácio Franco

e  outros;  deferimento  -  Questões  de  ordem  -  Votação  de  Requerimentos:

Prosseguimento da votação de requerimento da Comissão de Transporte; renovação

da votação; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para votação;

anulação  da  votação;  questões  de  ordem;  existência  de  quórum  para  votação;

renovação  da  votação;  aprovação -  Requerimentos  da  Comissão  de  Participação

Popular  (2);  aprovação  -  Requerimentos  nºs  194  e  225/2011;  aprovação  -
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Requerimento nº 236/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento

nº 243/2011; aprovação com a Emenda nº 1; declaração de voto - Questão de ordem

- Requerimentos nºs 257, 274 e 279/2011; aprovação; declarações de voto - 2ª Fase:

Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei  nº

821/2011; discurso do Deputado Rogério Correia; votação do projeto; aprovação na

forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 519/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei  nº  601/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno -  Discussão, em 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  542/2011;  encerramento  da  discussão;  votação  do

Substitutivo  nº  1;  aprovação;  verificação  de  votação;  ratificação  da  aprovação  -

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  594/2011;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1 - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José

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

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

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

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

Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -

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

Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda -

Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira - Marques Abreu -  Mauri

Torres - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Rogério Correia - Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sávio  Souza  Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tadeuzinho  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h11min,  a  lista  de
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comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 58/2011*

Belo Horizonte, 13 de maio de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa,  o projeto de lei  incluso, que autoriza o Poder Executivo a

receber da União, por doação, imóveis situados em Belo Horizonte.

O  projeto  encaminhado  tem  como  objetivo  assegurar  a  continuidade  do

funcionamento  das  Escolas  Estaduais  nos  imóveis  objetos  da  doação,  onde  se

encontram instaladas.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.696/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  receber  através  de  doação  da  União  os  imóveis

situados no Município de Belo Horizonte que especifica.

Art.  1º  –  Fica  o  Estado  de  Minas  Gerais  autorizado  a  receber  os  imóveis  de

propriedade  da  União,  localizados  no  Município  de  Belo  Horizonte,  abaixo

especificados:
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I  –  imóvel  situado na Rua Janaitiba,  nº  144,  Bairro  São Geraldo,  com área de

1.260,00m², registrado sob o nº AV.05-24.953, fls. 100, livro 3-AA do Cartório do 3º

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte; 

II  –  imóvel  situado  na  Rua  Juacema,  nº  315,  Bairro  da  Graça,  com  área  de

336,00m², registrado sob o nº AV.3-24.955, fls. 100, livro 3-AA do Cartório do 3º Ofício

de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte; e

III – imóvel situado na Avenida Amazonas, nº 5.855, Bairro Gameleira, com área de

78.249,30m², conforme memorial descritivo anexo a este, que é parte integrante do

imóvel com área total de 90.203,84m², registrado sob o nº R.5-15.722, livro nº 2, fls.

2v., do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Art. 2º – Os imóveis descritos nos itens I, II e III destinam-se, respectivamente, ao

funcionamento da Escola Estadual  “Sarah Kubitschek Bairro São Geraldo”;  Escola

Estadual  “Sarah  Kubitschek  Bairro  da  Graça”;  Escola  de  Formação  e

Desenvolvimento Profissional de Educadores e da Escola Estadual “Professor Leon

Renault”.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

- 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.

“MENSAGEM Nº 59/2011*

Belo Horizonte, 13 de maio de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e deliberação dessa

egrégia Assembleia Legislativa, tendo em vista o disposto no § 2º  do art.  165 da

Constituição da República, no inciso II  do art. 153, no art. 155 da Constituição do

Estado e no inciso II do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado, projeto de lei que estabelece as diretrizes para elaboração

dos Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

para o exercício de 2012.

O projeto de lei em pauta objetiva orientar a elaboração da lei orçamentária anual,

estabelecer as metas e prioridades da Administração Pública Estadual, dispor sobre a
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política  de  aplicação  da  agência  financeira  oficial,  administração  da  dívida  e

operações  de  crédito  e  sobre  as  alterações  na  legislação  tributária  e  tributário-

administrativa.

Em cumprimento do disposto no art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4

de maio de 2000, integram o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias os seguintes

anexos:

Metas Fiscais, relativas às receitas e às despesas;

Riscos Fiscais, onde se avaliam os passivos contingentes e outros riscos capazes

de afetar as contas públicas.

A manutenção do equilíbrio  fiscal  continua sendo o objetivo  que norteia  nossas

ações. Neste sentido, buscaram-se dispositivos que asseguram compatibilidade entre

a arrecadação das receitas e as despesas necessárias ao funcionamento do Estado e

a priorização de investimentos nas áreas mais sensíveis.

Cabe ressaltar que o projeto em pauta foi elaborado em regime de colaboração

entre os Poderes do Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal

de Contas, atendendo ao disposto no art. 155 da Constituição do Estado.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter

ao elevado exame de seus nobres pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente,

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 1.697/2011

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício

financeiro de 2012 e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art.  1° -  Ficam  estabelecidas,  em  cumprimento  ao  di sposto  no  art.  155  da

Constituição do Estado e na Lei  Complementar  Federal n° 101,  de 4 de maio de

2000,  as  diretrizes  orçamentárias  para  o  exercício  financeiro  de  2012,  que

compreendem:

I - as prioridades e metas da Administração Pública estadual;

II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
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III  -  as  disposições  sobre  alterações  na  legislação  tributária  e  tributário-

administrativa;

IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;

V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações de crédito; e

VI - as disposições finais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Art. 2° - As prioridades e metas da administração p ública estadual para o exercício

de 2012, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do

Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento

fiscal,  correspondem,  para  o  Poder  Executivo,  às  metas relativas  ao  exercício  de

2012 definidas para os Programas Estruturadores, detalhadas no Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, e, para a Defensoria Pública, o Ministério

Público, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG - e os Poderes

Legislativo e Judiciário, às metas consignadas nos respectivos programas finalísticos

do mesmo plano. 

§  1º  -  Os  orçamentos  serão elaborados  em  consonância  com  as  prioridades  e

metas a que se refere o “caput”, adequadas ao PPAG 2012-2015.

§  2º  -  As  prioridades  e  metas  relacionados  nos  termos  deste  artigo  terão

precedência  na  alocação  de  recursos  na  lei  orçamentária  de  2012  e  em  sua

execução, não se constituindo, todavia, em limite para programação da despesa.

Art.  3° -  A elaboração do projeto de lei  orçamentár ia de 2012 e a execução da

respectiva  lei  deverão  considerar  a  obtenção  do  superávit  primário,  conforme

discriminado no Anexo I - Metas Fiscais desta lei.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 4° - A lei orçamentária para o exercício de 20 12, que compreende o Orçamento

Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será

elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas no PPAG
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2012-2015 e nesta lei,  observadas as normas da Lei  Federal  n° 4.320, de 17 de

março de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 101 , de 2000.

Art. 5° - O Orçamento Fiscal compreenderá a program ação dos Poderes do Estado,

do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais, bem como de seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas

estatais dependentes, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira

da  receita  e  da  despesa  ser  registrada  no  Sistema  Integrado  de  Administração

Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG.

Art. 6° - Os valores das receitas e das despesas co ntidos na lei orçamentária anual

e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Art.  7° -  As propostas parciais  dos órgãos e entida des dos Poderes Legislativo,

Judiciário  e  Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública  e do  TCEMG

serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -,

por  meio  do  Módulo  de  Elaboração  da  Proposta  Orçamentária  do  Sistema

Orçamentário - SISOR -, até o dia 5 de agosto de 2011, para fins de consolidação do

projeto  de  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2012,  observadas  as disposições

desta lei.

Parágrafo único - O Poder Executivo tornará disponível para os demais Poderes,

para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o TCEMG, até o dia 4 de

julho de 2011, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2012,

inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 8° - Acompanharão a proposta orçamentária, alé m dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

I - demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;

II - demonstrativo da receita corrente líquida;

III  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  manutenção  e  no

desenvolvimento  do  ensino,  para  fins  do  disposto  no  art.  201 da Constituição do

Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, para

fins do disposto no § 1° do art. 158 da Constituiçã o do Estado;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de
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saúde, para fins do disposto na Emenda à Constituição da República n° 29, de 13 de

setembro de 2000;

VI  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  no  amparo  e  fomento  à

pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição do Estado n° 17, de 20 de

dezembro de 1995;

VII - demonstrativo do serviço da dívida para 2012, com identificação da natureza

da dívida e discriminação do principal e dos acessórios, acompanhado da memória

de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e encargos;

VIII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em

obras previstos para 2012, especificados por Município, no qual conste o estágio em

que as obras se encontram;

IX - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art. 169 da

Constituição da República e na Lei Complementar Federal n° 101, de 2000;

X  -  demonstrativo  da  previsão  de  arrecadação  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de

Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, discriminado

por gênero;

XI - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente

de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira,

tributária e creditícia;

XII  -  demonstrativo  da  Receita  Corrente  Ordinária  do  Estado,  desdobrada  em

categorias econômicas, origens, espécies, rubricas, alíneas e subalíneas;

XIII  -  demonstrativo  regionalizado,  em  valores  nominais  e  percentuais,  das

despesas decorrentes de atividades de fomento do Estado, por função orçamentária

e por tipo de receita, referentes aos exercícios de 2010 e 2011 e à previsão para o

exercício de 2012;

XIV - demonstrativo das despesas da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada -

Ugeprevi -, instituída pela Lei Complementar n° 100 , de 5 de novembro de 2007;

XV  -  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  educação  básica,  nos

termos do art. 212 da Constituição da República e no art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais  Transitórias  -  ADCT  -,  com  a  redação  dada  pela  Emenda  à
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Constituição n° 53, de 19 de dezembro de 2006;

XVI  -  demonstrativo dos recursos a  serem aplicados direta ou indiretamente na

execução  da  política  estadual  de  segurança  alimentar  e  nutricional  sustentável,

conforme o disposto na Lei n° 15.982, de 19 de jane iro de 2006;

XVII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações voltadas para a criança e o adolescente; 

XVIII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no desenvolvimento social

dos Municípios classificados nas cinquenta últimas posições no relatório do Índice

Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS -, nos termos do disposto nos arts. 4º e 5º

da Lei Estadual nº 17.172/2002;

§ 1° - Para fins do disposto no inciso V, considera m-se ações e serviços públicos de

saúde aqueles implementados em consonância com os arts. 200 da Constituição da

República e 190 da Constituição do Estado.

§ 2° - Para fins do disposto no inciso XIII, serão consideradas as despesas dos

fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

Art. 9º - Os recursos previstos no inciso II do § 2° do art. 198 da Constituição da

República  deverão  ser  aplicados  integralmente  no  exercício  financeiro  de  2012,

sendo apurados pela soma das despesas que forem devidamente empenhadas nos

termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320, de 1964,  e das despesas decorrentes das

ações  e  serviços  públicos  de  saúde  realizados  por  entidades  não integrantes  do

Orçamento Fiscal.

Art.  10  -  A lei  orçamentária  e  seus créditos  adicionais  somente  incluirão  novos

projetos de investimento em obras da Administração Pública estadual se:

I  -  as  dotações  consignadas  às  obras  já  iniciadas  forem  suficientes  para  o

atendimento de seu cronograma físico-financeiro; e

II  -  as  obras  novas  forem  compatíveis  com  o  PPAG  2012-2015  e  tiverem  sua

viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.

Parágrafo único - Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até 30

de junho de 2011, tiver ultrapassado 35% (trinta e cinco por cento) do seu custo total

estimado.

Art. 11 - É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária para lastro de
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contrapartida  a  empréstimos  contratados,  bem  como  para  pagamento  de

amortização, juros e outros encargos.

Art. 12 - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual a convênios e

operações  de  crédito  previstos  para  o  exercício  de  2012,  no  âmbito  do  Poder

Executivo,  será  consignada  na  dotação  Encargos  Gerais  do  Estado,  a  cargo  da

Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais responsáveis pela

execução dos convênios está condicionada à garantia de ingresso dos recursos a

serem transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Parágrafo  único  -  A  liberação  das  cotas  orçamentárias  para  a  execução  de

convênios  somente  poderá  ser  processada  após  o  efetivo  ingresso  dos  recursos

financeiros. 

Art. 13 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na

forma e com o detalhamento constantes na lei orçamentária anual e encaminhados

pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa.

Parágrafo único - A criação de novos programas e/ou ações por meio de projeto de

lei  de  crédito  especial  deverá  conter  anexo  com  o  detalhamento  dos  atributos

qualitativos e quantitativos especificados no PPAG. 

Art.  14  -  A  lei  orçamentária  conterá  reserva  de  contingência,  constituída

exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, equivalente a, no mínimo, 1% (um

por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para

abertura  de  créditos  adicionais  e para  o  atendimento  de  passivos  contingentes  e

outros riscos e eventos imprevistos.

Art. 15 - Para atender ao disposto no inciso II do § 1° do art. 169 da Constituição da

República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,

a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras,

conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer

título, observado o disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 2000.

Seção II

Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I

Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias
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Art. 16 - O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:

I - Unidade Orçamentária;

II - Função;

III - Subfunção;

IV - Programa;

V - Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI - Categoria de Despesa;

VII - Grupo de Despesa;

VIII - Modalidade de Aplicação;

IX - Fonte de Recurso;

X - Identificador de Procedência e Uso. 

§ 1° - Os conceitos de função, subfunção, programa,  projeto, atividade e operação

especial  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  n° 42  do  Ministério  do  Planejamento,

Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e suas alterações. 

§  2° -  Os  conceitos  e  códigos  de  categoria  econômic a,  grupo  de  despesa  e

modalidade  de  aplicação  são  aqueles  dispostos  na  Portaria  Interministerial  da

Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal n° 163, de 4

de maio de 2001, e suas alterações. 

Art.  17  -  A  modalidade  de  aplicação  e  o  identificador  de  procedência  e  uso

aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificados

no  Sistema Integrado  de  Administração  Financeira  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

SIAFI-MG -, nos termos de regulamento, para atender às necessidades da execução. 

Parágrafo  único  -  As  modificações  a  que  se  refere  o  “caput”  também  poderão

ocorrer  quando  da  abertura  de  créditos  suplementares  autorizados  na  lei

orçamentária.

Art.  18  -  Os  créditos  suplementares  e  especiais  serão  abertos  conforme

detalhamento constante no art. 16 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 29,

para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 1º - A inclusão de grupos de despesa, fontes de recursos e de identificador de

procedência e uso em projetos, atividades e em operações especiais será feita por

meio de abertura de crédito suplementar.
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§ 2º - O processamento dos créditos adicionais de quaisquer dos órgãos, entidades

e Poderes do Estado estará condicionado à adimplência no Sistema de Informações

Gerenciais  e  de  Planejamento  -  SIGPLAN  -,  nos  termos  da  Lei  17.347/2008  e

respectivos atos complementares.

Art.  19  -  O  Poder  Executivo  poderá,  mediante  decreto,  transpor,  remanejar,

transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na

lei  orçamentária  de  2012  e  em  créditos  adicionais,  em  decorrência  da  extinção,

transformação,  transferência,  incorporação  ou  desmembramento  de  órgãos  e

entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições.

Subseção II

Das Disposições e Limites para Programação da Despesa

Art. 20 - Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do

Tesouro  Estadual,  as  outras  despesas  correntes  e  as  despesas  de  capital  serão

fixadas conforme especificado a seguir:

I  -  o  limite  para  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria Pública e o TCEMG será estabelecido pela comissão permanente de que

trata o § 2° do art. 155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante

global da lei orçamentária de 2011 destinado a esses Poderes e órgãos;

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será estabelecido pela

Junta de Programação Orçamentária e Financeira – JPOF – e terá como parâmetro a

lei orçamentária de 2011.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos I e II do “caput” as despesas

decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças judiciais, de juros, encargos e

amortização da dívida.

Art.  21 -  As despesas com pessoal  e encargos sociais dos Poderes Legislativo,

Judiciário  e  Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública  e do  TCEMG

terão como limite, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa com a

folha  de  pagamento  do  mês  de  abril  de  2011,  excluídas  despesas  sazonais  e

extraordinárias,  projetada para  o exercício de  2012,  considerando a revisão geral

anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais

acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único do art. 22
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da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000. 

Art. 22 - Para fixação da despesa financiada com recursos provenientes de receitas

vinculadas e diretamente arrecadadas, deverá ser observada:

I  -  retenção de 13% (treze por  cento)  para  as  receitas  que,  nos termos da Lei

Federal n° 9.496, de 11 de setembro de 1997, compon ham a base de cálculo para

pagamento da dívida do Estado com a União;

II - retenção de 1% (um por cento) para as receitas que, nos termos da Lei Federal

n° 9.715,  de  25  de  novembro  de  1998,  componham  a  ba se  para  apuração  das

contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep.

Parágrafo  único  -  As  despesas  administrativas  decorrentes  da  arrecadação  de

taxas, as de receitas  vinculadas e as de recursos diretamente arrecadados serão

financiadas com recurso proveniente dessa arrecadação,  respeitado o disposto no

inciso III do art. 5° da Lei Complementar n° 91, de  19 de janeiro de 2006.

Art. 23 - As empresas estatais dependentes não poderão programar despesas de

investimento  com  recursos  diretamente  arrecadados  quando  suas  despesas

correntes forem de responsabilidade, no todo ou em parte, do Tesouro Estadual.

§ 1° - O disposto neste artigo poderá ser excepcion ado pela JPOF.

§  2° -  As  empresas  estatais  dependentes  que  não  int egrarem  os  dados  da

execução orçamentária e financeira no SIAFI-MG não terão suas cotas orçamentárias

e financeiras disponibilizadas.

Subseção III

Das Transferências Voluntárias

Art. 24 - A celebração de convênio ou instrumento congênere para transferência de

recursos  a  entidades  privadas  sem  fins  lucrativos  e  a  sua  programação  na  lei

orçamentária estão condicionadas ao cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

§ 1° - As pessoas físicas ou jurídicas interessadas  em estabelecer convênios com a

Administração Pública estadual deverão estar devidamente habilitadas no Cadastro

Geral de Convenentes - CAGEC -, instituído pelo Decreto n° 44.293, de 10 de maio

de 2006.

§ 2° - É vedada a celebração e o aditamento de conv ênio ou instrumento congênere

com pessoa física ou jurídica que se apresentar em situação irregular, bloqueada na
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tabela de credores do SIAFI-MG ou com pendências documentais no CAGEC. 

§ 3° - Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o “caput”

as caixas escolares da rede estadual de ensino. 

Art.  25  -  A transferência  voluntária  de  recursos  para  Município,  em  virtude  de

convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência de estado de

calamidade  pública  ou  emergência  decretado  no  Município  e  homologado  pelo

Governador  do  Estado,  fica  condicionada à  comprovação,  por  parte  do  Município

beneficiado, de:

I - atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1° do art. 25 da Lei Complementar

Federal n° 101, de 2000; e

II  -  instituição  e  arrecadação  da  totalidade  dos  impostos  de  sua  competência

previstos na Constituição da República.

§ 1° -  A transferência de que trata o “caput”  terá finalidade específica e estará

condicionada  ao  oferecimento  de  contrapartida,  pelo  Município  beneficiado,  não

inferior a:

I  -  5% (cinco  por  cento)  para  os  Municípios  do  Estado  incluídos  nas  áreas  de

atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE - ou do Instituto de

Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  -  IDENE  -  ou  para  os

Municípios com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M - menor ou

igual a 0,776 (zero vírgula setecentos e setenta e seis),  segundo cálculo efetuado

pela Fundação João Pinheiro para o ano de 2000; 

II - 10% (dez por cento) para os Municípios não incluídos no inciso I; e

III - 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de Participação dos

Municípios -  FPM -  seja superior  ao valor  do  repasse do ICMS recebido no mês

imediatamente anterior.

§ 2° - A exigência de contrapartida, fixada no § 1° , não se aplica às transferências

destinadas à cobertura de gastos com ensino básico e com saúde.

§  3° -  É vedada a  transferência  de  recursos  a Munic ípio em situação irregular,

bloqueado na tabela de credores do SIAFI-MG.

§  4° -  A Controladoria-Geral  do  Estado  manterá  cada stro  atualizado  relativo  à

adimplência dos entes federativos para efeito de transferência voluntária do Estado.
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Art. 26 - As entidades de direito privado que receberem transferências de recursos

públicos por meio de convênio, termo de parceria ou instrumento congênere ficam

submetidas à fiscalização dos órgãos de controle do Estado. 

Subseção IV

Dos Precatórios e Sentenças Judiciais

Art.  27  -  A  despesa  com  precatórios  judiciários  e  cumprimento  de  sentenças

judiciais será programada, na lei  orçamentária,  em dotação específica da unidade

responsável pelo débito.

§ 1° - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamen to Fiscal alocarão os recursos

para as despesas com precatórios judiciários, em suas propostas orçamentárias, com

base na relação de débitos apresentados até 1° de j ulho de 2010, de acordo com o §

1° do  art.  100 da Constituição  da  República,  com a  redação dada  pela  Emenda

Constitucional  n° 62,  de  29  de  dezembro  de  2009,  es pecificando  por  grupo  de

despesa:

I - o número do precatório;

II - o tipo de causa julgada;

III - a data de autuação do precatório;

IV - o nome do beneficiário; e

V - o valor do precatório a ser pago.

§  2° -  Os  órgãos  e  entidades,  para  registro  de  seus  precatórios  judiciários  na

proposta orçamentária de 2012, deverão se assegurar da existência de pelo menos

um dos documentos relacionados a seguir:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução; e

II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação

aos respectivos cálculos.

§ 3° -  Os recursos alocados para os  fins  previstos no “caput”  não poderão ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.

Art. 28 - As despesas com precatórios judiciários deverão obedecer a uma única

ordem cronológica de apresentação, em nome do Estado de Minas Gerais, para que

seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo  único  -  Caberá  à  Advocacia-Geral  do  Estado  prestar  as  devidas
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informações  aos  órgãos públicos  quanto  à  situação jurídica,  ordem  cronológica  e

pagamento dos precatórios.

Seção III

Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado

Art. 29 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será

composto pela programação de investimentos de cada empresa em que o Estado,

direta  ou  indiretamente,  detenha a  maioria  do  capital  social  com direito  a  voto  e

discriminará  a  despesa  por  unidade  orçamentária,  segundo  a  classificação  por

função,  subfunção,  programa,  projeto,  atividade  e  operações  especiais,  indicando

para cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.

§  1º  -  As  empresas  controladas  pelo  Estado  publicarão  e  manterão,  nas  suas

páginas oficiais na internet, relatório trimestral dos investimentos realizados, com o

mesmo detalhamento previsto no “caput”.

§ 2º - Para fins de simplificação da apresentação das informações orçamentárias,

as empresas estatais dependentes integrarão apenas o Orçamento Fiscal do Estado. 

Art. 30 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado será

acompanhado de quadros que demonstrem:

I - para cada empresa, a programação de investimentos a ser realizada em 2012,

as fontes de recurso e sua aplicação; e

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de Investimento das

Empresas  Controladas  pelo  Estado,  o  resumo  das  fontes  de  recurso  e  do

detalhamento dos investimentos, a consolidação do programa de investimentos e a

composição da participação societária no capital das empresas em 30 de junho de

2011.

Art. 31 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

constituem fontes de recurso e investimentos as operações que afetam o passivo e o

ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei Federal n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para cálculo dos

recursos provenientes das operações, os itens que não implicam entrada ou saída de
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recursos.

Art.  32  -  Conforme o disposto no art.  42  da Lei  Federal  n° 4.320,  de 1964,  os

créditos  suplementares  e  especiais  ao  Orçamento de  Investimento das Empresas

Controladas  pelo  Estado  serão  abertos  por  decreto  do  Governador  do  Estado,

respeitados os limites estabelecidos na lei orçamentária anual. 

Parágrafo  único  -  As  empresas  controladas  pelo  Estado  deverão  encaminhar  à

SEPLAG,  conforme  regulamento,  a  projeção  de  execução  das  despesas  de

investimentos para o exercício, com o mesmo detalhamento previsto no art. 29, tendo

em  vista  a  elaboração  de  decretos  de  crédito  adicional  para  encerramento  do

exercício.

Seção IV

Das Vedações

Art. 33 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:

I - sindicato, associação ou clube de servidores públicos;

II  -  pagamento,  a qualquer  título,  a  servidor  da  Administração Pública  direta  ou

indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica; e

III - entidades de previdência complementar ou congênere, ressalvado o disposto

nas Leis Complementares Federais n°s 108 e 109, de 29 de maio de 2001. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as destinações de recursos

que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e escolas de

atendimento pré-escolar.

Seção V

Das Emendas aos Projetos de Lei Orçamentária e do Plano Plurianual de Ação

Governamental

Art. 34 - As emendas ao projeto de lei orçamentária devem obedecer ao disposto na

alínea “b” do inciso III do art. 160 da Constituição do Estado e não podem indicar

recursos provenientes de anulação das seguintes despesas:

I - dotações financiadas com recursos vinculados;

II - dotações referentes a contrapartida;

III - dotações referentes a obras em execução;

IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados;
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V - dotações referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - FINDES -,

exceto  quando  a  anulação  comprovadamente  não  comprometer  as  obrigações

contratuais;

VI - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;

VII  -  dotações  referentes  a  auxílio-funeral,  auxílio-doença,  auxílio-alimentação,

auxílio-transporte e auxílio-fardamento;

VIII - dotações referentes a encargos financeiros do Estado;

IX - dotações referentes a programas estruturadores constantes no Plano Plurianual

de  Ação  Governamental  (PPAG)  2012  -  2015,  exceto  quando  se  tratar  de

remanejamento de recursos entre os programas ou no âmbito de cada um deles; e

X - dotações referentes ao PASEP da administração pública direta.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento

anual com as alterações de que trata o “caput”.

Art. 35 - As emendas ao projeto de lei do Plano Plurianual de Ação Governamental

(PPAG) que incluírem novos programas, indicadores e/ou ações deverão detalhar os

atributos  quantitativos  e  qualitativos,  seguindo a  mesma especificação contida  no

PPAG.

Parágrafo único - As emendas ao PPAG deverão ser compatibilizadas com a Lei

Orçamentária Anual.

Seção VI

Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 36 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, por ato próprio, até trinta

dias  após  a  publicação  da  lei  orçamentária  de  2012,  cronograma  anual  de

desembolso, por órgão, nos termos do art. 8° da Lei  Complementar Federal n° 101,

de 2000.

Parágrafo único -  Excetuadas as despesas de pessoal e encargos sociais  e de

precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de desembolso mensal dos

Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do TCEMG e da Defensoria

Pública  terão  como referencial  o  repasse previsto no  art.  162 da Constituição do

Estado, na forma de duodécimos.

Art. 37 - Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias
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e da movimentação financeira para atingir  a  meta de resultado primário,  o Poder

Executivo apurará o montante da limitação e apresentará, até o vigésimo terceiro dia

do mês subsequente ao final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2°

do  art.  155  da  Constituição  do  Estado  o  montante  que  caberá  a  cada  um  dos

Poderes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao TCEMG.

§ 1° - O valor da limitação que caberá a cada órgão  será definido pela comissão

permanente  de  que  trata  o  §  2° do  art.  155  da  Const ituição  do  Estado,

proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total.

§ 2° - A base contingenciável corresponde ao total das dotações estabelecidas na

lei orçamentária de 2012, excluídas:

I - as vinculações constitucionais e legais;

II - as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

III - as despesas com pessoal e encargos sociais;

IV - as despesas com juros e encargos da dívida;

V - as despesas com amortização da dívida;

VI  -  as  despesas  com  auxílios  doença,  funeral,  alimentação,  transporte  e

fardamento financiados com recursos ordinários; e

VII - as despesas com o PASEP.

§  3° -  Os  Poderes  Legislativo,  Judiciário  e  Executi vo,  o  Ministério  Público,  a

Defensoria  Pública  e  o  TCEMG  publicarão,  no  prazo  de  sete  dias  contados  do

recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os montantes disponíveis

para empenho e movimentação financeira.

Seção VII

Do Controle e da Transparência

Art. 38 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet,  para acesso de

toda a sociedade, no mínimo, as seguintes informações: 

I - Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

II - Lei Orçamentária Anual; 

III - execução bimestral das metas físicas do PPAG; 

IV - detalhamento da execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de
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acesso público, em conformidade com a Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de

2009; 

V - demonstrativo de acompanhamento bimestral do desempenho dos programas

sociais, de maneira a cumprir as prescrições do art. 8°, § 1°, da Lei 15.011, de 15 de

janeiro de 2004; 

VI - os Termos de Parceria firmados com o Estado e respectivos termos aditivos,

bem como os relatórios das Comissões de Avaliação e os relatórios gerenciais, nos

termos da Lei nº 14.870/2003; e 

VII - demonstrativo atualizado trimestralmente das ações e respectivas despesas

voltadas para a realização do Programa Copa do Mundo de 2014.

§ 1° - Em observância ao princípio da economicidade , o Poder Executivo poderá, a

seu critério, promover a publicação oficial dos anexos da lei orçamentária anual e do

PPAG na internet, na página oficial da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais -

IOMG -, que deverá manter em seus arquivos cópia impressa para fins de consulta

dos interessados.

§ 2° - Edição impressa do Diário Oficial do Estado fará constar a observação de que

os anexos da lei orçamentária anual e do PPAG foram publicados na forma prevista

no § 1°.

§ 3° - Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível o

acesso irrestrito e gratuito à versão “on-line” dos últimos doze meses do Diário Oficial

do Estado a qualquer cidadão.

Art. 39 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o TCEMG tornará disponível, em sua página oficial na internet, para

acesso de toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de

tomadas  ou  prestações  de  contas  anuais  dos  Poderes  Executivo,  Judiciário  e

Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos e entidades da

Administração Pública estadual.

Art. 40 - Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do “caput” do art. 4° e

no § 3° do art. 50 da Lei Complementar Federal n° 1 01, de 2000, a alocação dos

recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como sua respectiva

execução,  será  feita  de  forma  a  propiciar  o  controle  dos  custos  das  ações  e  a
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avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1° - Para fins de acompanhamento e controle de cu stos, o pagamento dos bens e

serviços  contratados  diretamente  pelos  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo

dependerá  de  prévio  registro  dos  respectivos  contratos  no  Sistema  Integrado  de

Administração de Materiais e Serviços - SIAD -, de acordo com a legislação em vigor,

ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos que ainda não o utilizam

dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

§ 2° - O acompanhamento dos programas financiados c om recursos do Orçamento

Fiscal e do Orçamento de Investimentos será feito no módulo de monitoramento do

gasto público do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN.

§ 3° -  As diretrizes  e metas de longo prazo de cont role de custos, qualidade e

produtividade do gasto governamental compõem o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado - PMDI - e serão avaliadas anualmente por meio de programa específico do

PPAG 2012-2015.

Art.  41 - Será assegurado aos membros da Assembleia Legislativa o acesso ao

SIAFI-MG e ao SIGPLAN para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentários

a que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 42 - O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, a cada bimestre, base

de dados com todos os campos do módulo de monitoramento do SIGPLAN referentes

aos programas e ações do PPAG.

Art.  43  -  A Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  enviará  mensalmente  à

Assembleia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS, discriminada por

subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA

Art. 44 - O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa projetos de lei sobre

matéria tributária e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente,

com  vistas  a  seu  aperfeiçoamento,  adequação  a  mandamentos  constitucionais  e

ajustamento  a  leis  complementares  federais,  resoluções  do  Senado  Federal  ou

decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre:
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I  -  o  ICMS,  visando  à  adequação  da legislação  estadual  aos  comandos  de  lei

complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II - o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou

Direitos - ITCD -, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do tributo;

III  -  o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -  IPVA -,  visando,

principalmente,  à  revisão  da  base  de  cálculo,  das  alíquotas  e  das  hipóteses  de

incidência, não incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a

modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV  -  a  contribuição  de  melhoria,  com  a  finalidade  de  tornar  exequível  a  sua

cobrança;

V -  as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses de

incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a arrecadação

com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos ou a modificação, em decorrência de alterações

legais, daqueles já instituídos;

VII  -  o  aprimoramento  do  tratamento  tributário  simplificado  aplicável  à

microempresa, ao agricultor familiar, à empresa de pequeno porte e às cooperativas;

VIII  -  o  aperfeiçoamento  do  sistema de  formação,  tramitação e  julgamento  dos

processos  tributário-administrativos,  visando  à  sua  racionalização,  simplificação  e

agilização;

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de

infração da legislação tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de

tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e eficiência; e

XI - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da SEF, por meio da

completa  revisão  e  racionalização  das  rotinas  e  processos,  objetivando  a

modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a

eficácia na prestação de serviços.

§  1° -  Poderão ser  instituídos  polos  de  desenvolvim ento  regionais  ou  setoriais,

mediante alterações na legislação tributária e observadas as vocações econômicas

de cada região.
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§  2° -  Nas  propostas  de  alteração  da  legislação  tri butária,  deverá  constar

demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário, que discriminará a previsão de

receita do tributo e o respectivo percentual de aumento ou de renúncia de receita.

CAPÍTULO V

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL

Art.  45 -  O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -  BDMG – é uma

instituição financeira oficial, cuja missão é ser banco inovador, parceiro do cliente em

soluções  financeiras  para  empreendimentos  comprometidos  com  a  geração  de

oportunidades e o desenvolvimento sustentável do Estado.

§  1º  -  O  BDMG  fomentará  projetos  e  programas  de  desenvolvimento  social  e

regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de

acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes  e políticas

definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG.

§ 2º - O BDMG observará em suas ações as determinações legais e normativas

referentes  aos  fundos  estaduais  dos  quais  é  o  gestor  ou  agente  financeiro,  dos

demais  fornecedores  de  recursos,  as  instruções  aplicáveis  do  sistema  financeiro

nacional e as práticas bancárias cabíveis.

§ 3º - Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade

aos médios, pequenos e microempreendedores, aos pequenos produtores rurais, aos

agricultores  familiares,  às  cooperativas  e  às  associações  de  produção  ou

comercialização,  bem  como  ao  desenvolvimento  institucional  e  à  melhoria  da

infraestrutura dos Municípios.

§ 4º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos com recursos próprios

ou  por  ele  administrados,  as  políticas  de  inclusão  social,  de  redução  das

desigualdades  regionais,  de  geração  de  emprego  e  renda,  de  fortalecimento  da

economia popular solidária, de sustentabilidade ambiental, de ampliação e melhoria

da infraestrutura e de crescimento, modernização e ampliação da competitividade do

parque produtivo mineiro, das atividades comerciais e de serviços, do turismo e do

agronegócio, com atenção às iniciativas de inovação e desenvolvimento tecnológico,

aos programas de irrigação, às atividades de silvicultura e à agricultura.

§ 5º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, a preservação do valor
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financiado, bem como a justa remuneração pelos custos decorrentes do processo de

análise e concessão do crédito.

§ 6º - O BDMG observará, em suas ações:

I - a sustentabilidade do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de

Minas Gerais;

II - o disposto no art. 4º da Lei nº 14.128, de 19 de dezembro de 2001.

§ 7º - O BDMG fomentará o desenvolvimento da silvicultura de espécies nativas,

nas linhas de pesquisa, desenvolvimento e produção.

Art. 46 - Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 15 da Lei Complementar nº 91,

de 2006, fica autorizada a transferência de recursos diretamente arrecadados entre

fundos que exerçam a função de financiamento.

Parágrafo único - As transferências de que trata o “caput” serão consignadas na lei

orçamentária, podendo ser nela incluídas por meio de abertura de créditos adicionais.

Art.  47  -  Acompanhará  a  proposta  de  lei  orçamentária  o  plano  de  metas  de

aplicação de recursos em financiamentos do BDMG relativo a 2012, assim como a

demonstração  dos  valores  executados  nos  dois  últimos  exercícios,  incluindo  os

fundos estaduais dos quais o Banco é o agente financeiro e mandatário do Estado.

§ 1º - O plano de metas, assim como os demonstrativos de execução a que se

refere o “caput”, discriminarão:

I - as fontes dos recursos;

II  -  os  recursos efetivamente concedidos ou previstos para  serem concedidos a

título de financiamentos no exercício de 2012;

III - o porte dos tomadores de financiamento;

IV - a distribuição regional e setorial das aplicações.

§ 2º - O BDMG elaborará e manterá atualizados em sua página oficial na internet

demonstrativos anuais da execução do plano de metas de aplicação de recursos, nos

termos do § 1º.

CAPÍTULO VI

DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.  48 -  A administração da dívida pública estadual  interna ou externa tem por

objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de recursos para o
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Tesouro Estadual.

Art.  49  -  Na  lei  orçamentária  para  o  exercício  de  2012,  as  despesas  com

amortização,  juros  e  demais  encargos  da  dívida  serão  fixadas  com  base  nas

operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento

do respectivo projeto de lei à Assembleia Legislativa.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  50  -  Caso  o  projeto  de  lei  orçamentária  não  seja  sancionado  até  31  de

dezembro  de  2011,  a  programação  nele  constante  poderá  ser  executada  para  o

atendimento das seguintes despesas: 

I - pessoal e encargos sociais;

II - benefícios previdenciários;

III - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a Municípios;

IV - serviço da dívida; e

V - outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento) de 1/12 (um doze

avos).

Art.  51 - A lei  orçamentária poderá conter dispositivo que autorize operações de

crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 52 - A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal ocorrerá

de forma regionalizada.

Art. 53 - O superávit financeiro apurado no exercício de 2012 relativo aos recursos

diretamente arrecadados -  fonte 60 -  dos órgãos e entidades do Poder  Executivo

poderá ser revertido como recursos ordinários do Tesouro Estadual para o exercício

de 2013 por meio de resolução conjunta da SEPLAG e da SEF.

Art. 54 - Para fins do disposto no § 3° do art. 16 da Lei Complementar Federal n°

101,  de  2000,  são  consideradas  despesas  irrelevantes  aquelas  cujo  valor  não

ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666, de

21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia

e de outros serviços e compras.

Art. 55 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.
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204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 23/2011

Acrescenta o § 3º ao art. 13 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 13 da Constituição do Estado o seguinte § 3°:

“Art. 13 - (...)

§ 3º - Será publicado no diário oficial do Estado, em observância aos princípios

estabelecidos no “caput” deste artigo, em linguagem clara e objetiva, além de outros

atos, os seguintes: 

I - as conclusões de todas as sindicâncias e auditorias instaladas em órgãos da

administração direta e indireta;

II - mensalmente:

a) o resumo pormenorizado da folha de pagamento do pessoal da administração

direta e indireta e a contribuição do Estado para despesas com pessoal de cada uma

das  entidades  da  administração  indireta,  especificando-se  as  parcelas

correspondentes a ativos,  inativos e pensionistas,  e os  valores retidos a título de

imposto  sobre  a  renda  e  proventos  de  qualquer  natureza  e  de  contribuições

previdenciárias;

b)  o  balancete  econômico-financeiro,  referente  ao  mês  anterior,  do  órgão  de

previdência do Estado;

III  -  anualmente,  relatório  pormenorizado das despesas mensais  realizadas pelo

Estado  e  pelas  entidades  da  administração  indireta  na  área  de  comunicação,

especialmente em propaganda e publicidade;

IV - no primeiro dia útil dos meses de fevereiro e agosto, o quadro de pessoal dos

órgãos  e  entidades  da  administração  direta  e  indireta  e  das  subsidiárias  destas



1251
____________________________________________________________________________

relativo ao último dia do semestre civil anterior, relacionando também o número de

admitidos e excluídos no mesmo período, distribuídos por faixa de remuneração, e

quadro demonstrativo dos empregados contratados;

V  -  os  contratos  firmados  pelo  poder  público  estadual  nos  casos  e  condições

disciplinados em lei.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira

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

Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antônio  Júlio  -  Antônio  Lerin  -  Arlen

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

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

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo -

Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de Castro  -  Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor

Xavier - José Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos

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

- Marques Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Paulo Lamac -

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

Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeuzinho Leite -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem por escopo fundamental

ampliar  as  ferramentas  de  controle  social  intimamente  relacionadas  com  a

participação dos cidadãos na gestão pública, os quais possam exercer controle sobre

a ação do Estado, exigindo que o gestor público preste contas de sua atuação. 

Cabe ressaltar que a participação contínua da sociedade na gestão pública é um

direito assegurado pela Constituição Federal, o qual permite que os cidadãos não só

participem da formulação das políticas públicas, mas, também, fiscalizem de forma

permanente a aplicação dos recursos públicos. 
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O princípio da transparência como informador do direito administrativo hodierno, em

especial quando trata dos gastos públicos, vem expresso pela Lei Complementar nº

101,  de  2000  -  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -,  que  concretiza  diretamente  a

transparência  administrativa.  Esse  formato  de  gestão  já  aparece  descrito  na

Declaração dos Direitos  do  Homem e do Cidadão de 1789,  em seu art.  15,  que

definiu que a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público de sua

administração. 

Como forma de externar essa vontade popular, a Lei de Responsabilidade Fiscal -

LRF - preceitua que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada

e  transparente  do  Estado.  Dessa  forma,  a  transparência  passa  a  ser  um  dos

princípios fundamentais da LRF para o controle das despesas e do déficit público, já

que adota medidas de transparência das contas públicas na aplicação e divulgação

dos resultados alcançados.

Nesse diapasão, vale ressaltar que os sistemas de controle deverão ser capazes de

tornar  efetivo  e  factível  o  comando  legal,  pois  a  transparência  é  que  colocará  à

disposição  da  sociedade  diversos  mecanismos  democráticos,  garantindo  a  ampla

divulgação das informações gerenciais e administrativas. Nesse ínterim, de maneira

coerente com o disposto no art. 37 da Constituição da República, que dá suporte ao

princípio  da  publicidade,  a  proposição  em  tela  busca  detalhar  os  atos  a  serem

divulgados. 

Segundo o art.  48 da LRF, a transparência é assegurada através da divulgação

ampla,  inclusive  pela  internet,  de  planos,  orçamentos  e  leis  de  diretrizes

orçamentárias;  de relatórios de prestações de contas e dos respectivos pareceres

prévios; de relatórios resumidos da execução orçamentária e da gestão fiscal, bem

como das versões simplificadas de tais documentos.

Daí o princípio da transparência estar,  inicialmente, concretizado na Carta Maior

através do art. 5º, incisos XXXIII, XXXIV e LXXII, que assegura, por exemplo, a todos

o  direito  de  obter  dos  órgãos  públicos  informações  de interesse particular  ou  de

interesse coletivo ou geral. 

“Lato sensu” a inserção do dispositivo no texto da Constituição do Estado pretende

ampliar  o  rol  de  informações  disponibilizadas  aos  cidadãos,  permitindo  maior
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transparência  na gestão dos recursos  públicos.  Essa transparência,  buscada pela

proposição, não deve ser confundida com mera divulgação de informações; é preciso

que essas informações sejam compreendidas pela sociedade e, portanto, devem ser

dadas em linguagem clara, objetiva, sem maiores dificuldades.

Dessa forma, está justificada a proposição pela vontade de nossos representados e

ainda, em acordo com a simetria que se espera do atual pacto em que se organiza

nossa sociedade, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta proposta

de emenda à Constituição de Minas Gerais.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 1.698/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.927/2007)

Disciplina o uso de capacete pelo condutor de motocicleta e pelo passageiro nos

estabelecimentos de acesso público no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida  a  entrada  de  pessoas  em  estabelecimentos  comerciais,

prédios e condomínios residenciais, repartições públicas, agências bancárias, entre

outros  locais  públicos,  com capacete ou qualquer  tipo  de objeto que dificulte  sua

identificação ou reconhecimento. 

Art. 2º - Em postos de combustível e estacionamentos, os usuários de capacete,

condutor  de  motocicleta  e  passageiro,  devem retirá-los  imediatamente,  logo após

descerem da motocicleta.

Parágrafo único - A pessoa que se recusar a retirar o capacete não será atendida, e

a polícia poderá ser acionada.

Art. 3º - Os comerciantes deverão afixar, nos locais de entrada, o aviso de que não

é permitido entrar usando capacete.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor 30 dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Antônio Genaro

Justificação: Esta proposição está motivada pela onda crescente de atos criminosos

praticados por marginais com o uso de motocicleta e a dificuldade na identificação de
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seus condutores e passageiros pelo uso de equipamento obrigatório de segurança: o

capacete.

A proibição do uso do capacete em ambientes e estabelecimentos públicos é para

combater  o  crime e  reduzir  especialmente  os  assaltos,  impossibilitando  a  prática

comum e proposital  da  não-retirada do capacete,  que dificulta  a identificação dos

infratores por suas vítimas.

Objetivando  unicamente  a  segurança pública  de  nossos  cidadãos,  visto  que as

motocicletas se tornaram o meio de transporte preferido dos criminosos e o capacete

faz o papel de uma máscara que esconde o rosto do assaltante, conto com os nobres

pares para a aprovação da proposição ora apresentada.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.674/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.699/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais e Amigos para a

Preservação do Meio Ambiente do Médio Rio Paraopeba na Região de Fortuna de

Minas e Adjacências - Appap -, com sede no Município de Fortuna de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais e

Amigos para a Preservação do Meio Ambiente do Médio Rio Paraopeba na Região de

Fortuna de Minas e Adjacências - Appap -,  com sede no Município de Fortuna de

Minas.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais e Amigos para a Preservação do

Meio  Ambiente  do  Médio  Rio  Paraopeba  na  Região  de  Fortuna  de  Minas  e

Adjacências - Appap - é uma entidade sem fins lucrativos, de duração indeterminada,

com sede na zona rural do Município de Fortuna de Minas e foro na Comarca de Sete

Lagoas.

Fundada em 2007, a Appap está em pleno e regular funcionamento, cumprindo as
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suas finalidades  estatutárias  e  sociais,  especialmente  no  que se  refere  a  defesa,

preservação, recuperação e manejo sustentável dos recursos naturais.

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 a anuência

dos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.700/2011

Fica proibido o uso de lareiras em hotéis, pousadas, “resorts” e estalagens em todo

o Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibido o uso de lareiras em hotéis, pousadas, “resorts” e estalagens

em todo o Estado.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas no inciso IX do art. 56 e no “caput” do art. 59 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, 17 de maio de 2011.

Delvito Alves

Justificação:  Esta  iniciativa  visa  proteger  a  vida  e  a  saúde das  pessoas  contra

possíveis intoxicações por monóxido de carbono e outros perigos que possam ser

causados  pelo  uso  de  lareiras  ou  artifícios  semelhantes  em  hóteis,  pousadas,

“resorts” e estalagens em todo o Estado. As lareiras ou outros artifícios semelhantes

representam um grande risco de vida, pois muitas vezes não são observados critérios

técnicos de segurança quando de sua instalação, bem como os cuidados adequados

em sua utilização pelos usuários. Médicos e especialistas alertam para o perigo da

utilização  de  lareiras  em  ambientes  totalmente  fechados,  em  que  não  haja  a

renovação  de  oxigênio,  e  também  informam  que  não  são  raros  os  casos  de

intoxicação. Em matéria publicada no jornal “Estado de Minas”, do dia 23/3/2011, o

médico Délio Campolina, coordenador da Unidade de Toxicologia do Hospital João
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XXIII, alerta que o monóxido de carbono é muito perigoso, pois não tem cor, não tem

gosto, não tem cheiro e nem provoca irritabilidade, por isso não é percebido. O sinal

da intoxicação já é o quadro clínico resultante da exposição, que, dependendo da

concentração no ambiente, pode levar à morte. Deve-se lembrar que a vida e a saúde

são direitos de todos e um dever do Estado. Assim, o Estado deve buscar de todas as

formas proteger e defender a saúde e a vida das pessoas.

- 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 1.701/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

São Roque de Minas, com sede no Município de São Roque de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de São Roque de Minas, com sede no Município de São Roque de

Minas.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  principal  finalidade  da  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos

Excepcionais de São Roque de Minas é promover e articular  ações de defesa de

direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas

à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma

sociedade justa e solidária.

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 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 1.702/2011

Altera a Lei nº 14.185, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo de

produção do queijo minas artesanal e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – O art.  13 da Lei  nº  14.185,  de 2002,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 13 – Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, incumbe ao Estado

criar, diretamente ou por meio de seus órgãos de fomento, mecanismos financeiros

de apoio e incentivo à adequação dos estabelecimentos de produção do queijo minas

artesanal e desenvolver programas de qualificação técnica do produtor”.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: Com a promulgação da Lei Complementar nº 91, de 2006, que dispõe

sobre  a  instituição,  gestão  e  extinção  de  fundos  estaduais,  o  Fundo  de

Desenvolvimento Rural  -  Funderur -,  disciplinado pela Lei  nº  11.744,  de 1995,  foi

extinto  tacitamente,  por  não  atender  as  condições  estabelecidas  nessa  lei

complementar para o seu regular funcionamento. Dessa forma, faz-se necessário dar

nova  redação ao  art.  13  da  lei  do  queijo  minas artesanal  para permitir  ao  poder

público financiar a adequação dos estabelecimentos de produção do queijo minas

artesanal às exigências legais e desenvolver programas de qualificação técnica dos

produtores rurais. São esses os motivos que nos levam à apresentação deste projeto

de lei,  para  cuja aprovação pedimos  o apoio de  nossos pares nesta  Casa.  Essa

iniciativa  tem  por  objetivo  também  permitir  o  aprofundamento  das  discussões

sanitárias e econômicas de um produto largamente consumido pelos mineiros e com

grande potencial de mercado. 

- 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 1.703/2011

Declara de utilidade pública o Asilo Paroquial Francisco Lima de Souza Dias, com

sede no Município de Arceburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Paroquial Francisco Lima de
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Souza Dias, com sede no Município de Arceburgo.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade do Asilo Paroquial Francisco Lima de Souza Dias

é promover a educação, a saúde e desenvolvimento integral dos idosos, elaborar e

promover estratégias inovadoras para atender as necessidades de desenvolvimento

dos idosos, promover ações e prestar serviços de atenção à necessidade dos idosos

e da família;  contribuir  para  o  estabelecimento  de  políticas  públicas e  programas

intersetoriais  nos  níveis  federal,  estadual  e  municipal,  visando  garantir  a

universalidade e a qualidade da atenção à criança e a proteção à sua família,  na

perspectiva  de  concretizar  o  direito  e  a  oportunidade  de  acesso  aos  bens

socioculturais necessários ao desenvolvimento humano e social.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação da presente 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 1.704/2011

Fica  instituído  incentivo  fiscal  destinado  a  estimular  as  pessoas  jurídicas

domiciliadas no âmbito do Estado de Minas Gerais, que na qualidade de empregador

gerarem novos postos de trabalho para jovens na faixa etária de 18 a 24 anos e que

tiverem ao menos 30% (trinta por cento) de seus empregados com idade superior a

40 anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído incentivo fiscal destinado a estimular as pessoas jurídicas

domiciliadas no âmbito de Estado do Minas Gerais, que na qualidade de empregador

gerarem novos postos de trabalho para jovens na faixa etária de 18 a 24 anos e que

tiverem ao menos 30% (trinta por cento) de seus empregados com idade superior a

40 anos. 

Art. 2º- O incentivo fiscal de que trata o “caput” desta lei não se estende à pessoa
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jurídica inadimplente para os tributos estaduais. 

Art. 3º- O Poder Executivo procederá à regulamentação da utilização dos incentivos

fiscais instituídos nesta lei num prazo de 120 dias a contar da sua publicação, e a

promover  no  orçamento  vigente  as  alterações  necessárias  para  a  sua

implementação.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: As transformações ocorridas na economia brasileira, principalmente a

partir  dos anos 90, com a abertura comercial e com o processo de reestruturação

produtiva  e  organizacional,  determinaram profundas  modificações  na  estrutura  do

mercado de trabalho, impondo uma nova dinâmica de funcionamento.

Essas alterações repercutiram fortemente sobre os níveis de emprego, afetando os

setores  mais  estruturados  da  economia  e,  consequentemente,  envolvendo

importantes segmentos da força de trabalho, pela ampliação do desemprego e do

incremento de várias formas de precarização da mão de obra.

Nesse  cenário,  ressentem-se  tanto  aqueles  grupos  que  anteriormente  eram

considerados mais protegidos das adversidades do mercado de trabalho - chefes de

domicílio e adultos com idade de 18 a 24 anos como, em especial, aqueles com 40

anos ou mais, cuja inserção na ocupação já implicava posições mais precárias.

Nos últimos anos, o Brasil encontrou o caminho do desenvolvimento e da geração

de oportunidades de trabalho e vem batendo recordes nesse setor. Vivemos um ótimo

momento no cenário mundial, tornando-nos respeitados como uma grande economia

e como um dos principais países emergentes.

Fomentar a geração de novos postos de empregos no nosso Estado, aumentando

ainda mais as ofertas de trabalho para os jovens de 18 a 24 anos e para os adultos

com 40 anos ou mais é o objetivo deste projeto de lei, levando-se em consideração

ainda que esta iniciativa já vem dando certo em outros Estados da nossa Federação.

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.705/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  os  cartórios  que  prestam  serviços  notariais

informarem  ao Detran-MG a transferência  de  propriedade de veículos,  no  ato  do

reconhecimento das firmas do vendedor e do comprador apostas no Certificado de

Registro de Veículo - CRV. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  cartórios  notariais  obrigados  a  comunicar  ao  Detran-MG  a

transferência de propriedade de veículos no ato do reconhecimento das firmas do

vendedor e do comprador, apostas no Certificado de Registro de Veículo - CRV.

Art.  2º - A comunicação ao Detran-MG deverá ser realizada por meio eletrônico,

sem ônus para os usuários do serviço notarial.

Art. 3º - A comunicação de venda ao Detran-MG fica mantida na modalidade vigente

para  os  demais  casos  de  venda  de  veículos,  através  de  nota  fiscal  de

concessionárias,  contratos  particulares  e  outros  meios  comprobatórios  da  venda

referendados pelo Detran-MG.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor noventa dias após  a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  A comunicação de venda é um processo de registro de informação

junto ao Detran-MG sobre a transferência da propriedade de um veículo, a qual tem

como  finalidade  eximir  o  antigo  proprietário  de  responsabilidade  sobre  o  veículo

vendido,  quanto  a  pagamento  de  multas,  pontuação  na  carteira  de  habilitação,

pagamento de IPVA e indenização por acidente de trânsito, entre outros.

A comunicação deve  ser  feita  ao  Detran-MG em 30  dias  a  partir  da  venda do

veículo.

Apesar  de  ser  um  procedimento  gratuito,  sua  efetivação  depende  de  trâmite

burocrático,  sendo exigida  a  apresentação,  na  sede do Detran-MG,  de  formulário

preenchido juntamente com uma série de documentos, incluindo cópia autenticada do

Certificado de Registro de Veículo - CRV -, com firma reconhecida do vendedor e do

comprador.

No ato do reconhecimento das firmas do vendedor e do comprador, é perfeitamente
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plausível  que  o  próprio  cartório  que  reconheceu  as  firmas  comunique

automaticamente ao Detran-MG a transferência de propriedade por meio eletrônico,

sem nenhum ônus  para  os  usuários,  ressalvadas  as despesas  cartorárias  com o

reconhecimento das firmas e demais cobranças pertinentes.

A medida restringe-se aos casos de comparecimento pessoal em cartório tanto do

vendedor quanto do comprador para reconhecimento de suas firmas no CRV, em

único ato.

Fica mantida a comunicação de venda na forma estabelecida pelo Detran-MG para

os demais casos, em que se apresente outro documento que comprove a venda do

veículo, como nota fiscal da concessionária, contrato particular ou o próprio CRV em

condições diversas do que ora se propõe.

Esta  proposição  visa  desburocratizar  e  conferir  celeridade  ao  processo  de

transferência  de  propriedade  de  veículos  nos  casos  em  que  o  vendedor  e  o

comprador compareçam em cartório para reconhecerem suas firmas no CRV.

Tal procedimento irá conferir maior segurança para ambas as partes na transação

de venda de veículos e ainda assegurará ao próprio Estado a correta identificação de

seus proprietários.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 241/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.706/2011

Declara de utilidade pública a Associação Missão Maria de Nazaré, com sede no

Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Missão Maria de Nazaré,

com sede no Município de Divinópolis. 

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  A  Associação Missão Maria de Nazaré,  com sede no Município de

Divinópolis, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, e tem por finalidades:
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- promover a construção da cidadania em todos os níveis, visando ao atendimento a

todas as necessidades humanas; 

- criar condições para a interação das pessoas, respeitando-se os princípios morais

e éticos; 

- preparar pessoas e grupos para o trabalho e a vida social, contribuindo para o

aprimoramento da  educação e estimulando o espírito  empreendedor,  por  meio da

realização de cursos, seminários, palestras e encontros;

-  desenvolver  mecanismos de análise das tendências  do  mercado,  identificando

mudanças e evoluções na economia dos Municípios, visando favorecer a integração

do cidadão e dos grupos no mercado de trabalho; 

- prestar assessoria aos Municípios na implantação e implementação das políticas

públicas desenvolvendo ações e programas na área de trabalho, educação, ações de

promoção da criança, do adolescente e do jovem e implementação da política de

assistência social;

-  promover  a  dignidade humana,  levando a  pessoa a  uma busca do bem-estar

individual e coletivo, ajudando na construção de uma sociedade mais justa e solidária;

-  implementar  a  política  pública  de  educação,  desenvolvendo  projetos  de

alfabetização  dos  jovens,  buscando  atender  os  requisitos  educacionais  que

favoreçam a construção da cidadania;

- acolher dependentes químicos e implementar ações que auxiliem ou possibilitem

sua recuperação.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de  27/7/98.  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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.707/2011

Declara de utilidade pública o Dias Fort Futebol Clube, com sede no Município de

Sabará. 
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Dias Fort Futebol Clube, com sede no

Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011. 

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o Dias

Fort Futebol Clube, que tem como prioridade contribuir para a melhoria do Município

no  campo  da  assistência  social,  desenvolvendo  principalmente  atividades

desportivas.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto à religião,

cor, sexo ou condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Além disso, a associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais

de um ano, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas

pelas funções que exercem, atendendo, desta forma, os requisitos legais.

Por ser justo o projeto, espero contar com o apoio dos nobres 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 1.708/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Criadores e Admiradores de Cavalo

do Município de Caeté e Região, com sede no Município de Caeté. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Criadores  e

Admiradores de Cavalo do Município de Caeté e Região, com sede no Município de

Caeté. 

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011. 

Célio Moreira
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Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação dos Criadores e Admiradores de Cavalo do Município de Caeté e Região,

sem fins lucrativos, que tem por finalidade divulgar a história, a criação e a qualidade

de  equinos,  muares  e  asininos,  bem  como  promover  o  bem  estar  social  das

comunidades locais através do desenvolvimento de projetos sociais.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto à religião,

cor, sexo e condição social das pessoas assistidas e atende a todos com observância

dos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,

economicidade e eficiência.

Insta pontuar que a Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  desta  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.709/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Artistas de Caeté, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Artistas de

Caeté, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011. 

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação dos Artesões e Artistas de Caeté, entidade sem fins lucrativos que tem

por finalidade viabilizar a participação em feiras e exposições de artesanato, prestar

assistência  aos  artesãos  e  artistas  nela  inscritos,  protegendo  seus  interesses  e

direitos,  bem  como representá-los  nas  justas  reivindicações  junto  às  autoridades
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competentes.

A atividade da Associação será sempre de caráter filantrópico e de interesse social.

Uma vez que atua  na  comercialização dos produtos  dos associados,  agirá  como

agente catalizador, pois os recursos arrecadados se destinam aos associados e ao

desenvolvimento da Associação.

Insta pontuar que a Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas,  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  sendo  atendidos,  dessa  forma,  os

requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.710/2011

Declara de utilidade pública o Centro Hípico Sapucaí de Minas Gerais – CHS-MG -,

com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º  -  Fica declarado de utilidade pública  o  Centro  Hípico Sapucaí  de Minas

Gerais - CHS-MG -, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí. 

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Centro Hípico Sapucaí de Minas Gerais é uma entidade civil, sem

fins lucrativos, que tem como objetivo principal promover a reabilitação e a educação

de  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  necessidade  especiais  mediante  a

prática de equoterapia, com a utilização de técnicos especializados e metodologias

específicas.

Trata-se,  pois,  de  legítima  prestação  de  serviço,  que  promove  a  inserção  e  a

reinserção social das pessoas mencionadas e incentiva a formação de novos valores

em competições hípicas.
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A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto

proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 1.711/2011

Declara de utilidade pública a Associação  Amigos do Bairro de Areias, Ferreiras,

Sertão Grande, Posses, Capitinga e Flores, com sede no Município de Itapeva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º  -  Fica declarada de utilidade pública  a Associação  Amigos do Bairro  de

Areias, Ferreiras, Sertão Grande, Posses, Capitinga e Flores, com sede no Município

de Itapeva.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Amigos do Bairro de Areias, Ferreiras, Sertão Grande,

Posses, Capitinga e Flores, com sede no Município de Itapeva é uma associação sem

fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

Tem  por  finalidade  promover  o  bem-estar  da  comunidade  local,  desenvolver

projetos  culturais,  esportivos,  educativos  e  de  lazer,  representar  seus  associados

encaminhando  e  discutindo  com  as  autoridades  componentes  os  pleitos  da

comunidade.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual  espero contar com a anuência de meus nobres pares ao projeto

proposto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.712/2011

Declara de utilidade pública a Associação do Voluntariado da Oncologia de Três
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Corações - Vidação, com sede no Município de Três Corações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Voluntariado  da

Oncologia de Três Corações - Vidação, com sede no Município de Três Corações.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Dilzon Melo

Justificação:  A Associação  do  Voluntariado  da  Oncologia  de  Três  Corações  -

Vidação,  com  sede  no  Município  de  Três  Corações,  é  uma  entidade  sem  fins

lucrativos, de caráter beneficente, de duração indeterminada.

Tem por finalidade assistir, nos diversos aspectos, o paciente oncológico; diligenciar

para  a  recuperação  e  a  satisfação  das  necessidades  e  carências  das  pessoas

enfermas verdadeiramente pobres; executar projetos sobre serviços à comunidade,

bem  como  criar  centros  de  pesquisas  e  divulgação  de  ações  preventivas  em

neoplasias; fomentar e organizar atividades ocupacionais e de lazer, além daquelas

pertinentes  à  saúde;  promover  o  desenvolvimento  do  companheirismo  como

elemento capaz de estimular e fomentar o ideal de servir; organizar campanhas para

a arrecadação de fundos para prestação de assistência social, material e educativa

junto ao paciente oncológico. 

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação  deste  projeto  de  lei,  que  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação do Voluntariado da Oncologia de Três Corações - Vidação, com sede no

Município de Três Corações.

- 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 1.713/2011

Declara de  utilidade pública  o  Grupo Voluntário  Tricordiano Solidaried'Aids,  com

sede no Município de Três Corações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Grupo  Voluntário  Tricordiano
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Solidaried'Aids, com sede no Município de Três Corações.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Dilzon Melo

Justificação: O Grupo Voluntário Tricordiano Solidaried'Aids, com sede no Município

de Três Corações, é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente, de

duração indeterminada.

Tem  por  finalidade  prestar  gratuitamente  e  sem  discriminação  de  clientela,

assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e jurídica; auxílio material

de  medicamentos  e  cestas  básicas;  esclarecimentos  sobre  os  recursos  sociais

existentes  na  comunidade,  bem  como  encaminhá-los  para  sua  utilização  quando

necessário;  promover  campanhas e ações de prevenção,  bem como intercâmbios

culturais  e  pesquisas  sociais  sobre  DST/Aids;  promover  o  desenvolvimento  do

companheirismo como elemento capaz de estimular  e  fomentar  o  ideal  de  servir;

organizar  campanhas  para  arrecadação  de  fundos  para  prestação  de  assistência

social, material e educativa junto ao paciente portador do vírus HIV e ao paciente com

aids.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar de utilidade pública o Grupo

Voluntário Tricordiano Solidaried'Aids, com sede no Município de Três Corações.

- 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 1.714/2011

Dispõe sobre a isenção do pagamento de passagem no transporte intermunicipal de

passageiros dos pacientes em tratamento de câncer no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficarão isentos do pagamento de passagem no transporte intermunicipal de

passageiros  no  âmbito  do  Estado  os  pacientes  portadores  de  câncer  que

comprovarem não ter recursos financeiros suficientes para arcar com os custos das

passagens no transporte público.
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Art. 2º - A isenção de que trata o “caput” do art. 1º só beneficiará os portadores de

câncer no trajeto entre sua residência e o Município onde se localiza o hospital de

referência onde fará exames ou o tratamento de combate ao câncer.

Art. 3º - Para viabilizar a implantação do benefício de que trata esta lei, o Estado

poderá criar um documento específico ou passe que possibilite ao beneficiário utilizar

o transporte público intermunicipal de passageiros nos termos do “caput” do art. 2º

desta lei.

§  1º  -  O  beneficiário  que se  enquadrar  nos parâmetros  legais  para  usufruir  da

isenção prevista nesta lei deverá solicitar, por escrito, no hospital onde faz tratamento,

relatório médico contendo o tempo previsto para a duração do tratamento e exames

que confirmem o diagnóstico de câncer.

§  2º  -  A solicitação prevista  no  parágrafo  anterior  será  ratificada,  por  meio dos

laudos  médicos  listados  no  §  1º  deste  artigo  e  então  encaminhada  ao  órgão

responsável  pela  concessão  do  benefício,  em  conformidade  com  a  lei  que

regulamentará este dispositivo legal.

Art.  4º  -  Quando  ocorrer  a  alta  médica  ou  a  interrupção  do  tratamento  do

beneficiário desta lei, cessará o seu direito à isenção prevista nesta lei.

§ 1º - O benefício de que trata esta lei será estendido, se houver necessidade, com

a devida comprovação médica, pelo tempo necessário à conclusão do tratamento. 

Art. 5º - Para se enquadrar nos parâmetros desta lei, o paciente portador de câncer

deverá atender aos requisitos de concessão de auxílio doença definidos pelo Instituto

Nacional de Previdência Social - INSS.

Art. 6º - Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente lei.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Doutor Wilson Batista

Justificação: Esta proposição tem por finalidade possibilitar que todos os pacientes

portadores de câncer, que comprovarem não ter recursos financeiros suficientes para

arcar com os custos de transporte e que fazem tratamento em Município que não seja

o de sua residência, tenham condições de realizar todos os exames e as diversas

etapas de tratamento contra o câncer. A necessidade de criar esta isenção surgiu da
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constatação de que,  muitas  vezes,  mesmo tendo acesso a  exames  e  tratamento

gratuitos por meio do Sistema Único de Saúde - SUS -, os pacientes de câncer não

podem comparecer ao hospital localizado em Município diferente do qual reside pela

absoluta falta  de recursos financeiros  para arcar  com os custos  da passagem no

transporte intermunicipal de passageiros.

Por outro lado, a gravidade do câncer e o sacrifício que seu tratamento exige dos

pacientes são reconhecidos em diversos dispositivos legais, tanto que os portadores

de câncer recebem pensão do INSS, desde que sejam considerados incapacitados

temporariamente para o trabalho mediante exame realizado pela perícia médica do

INSS, e podem ser aposentados em razão da doença, além de poder sacar seus

recursos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Já o inciso V do art. 13 da Lei n° 8.742, de 7/12/9 3, a Lei Orgânica da Assistência

Social – LOAS – determina que compete aos Estados “prestar serviços assistenciais

cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de

serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado”. 

Na realidade, o que ocorre é que, sem ter condições para arcar com os custos do

transporte intermunicipal, os pacientes de câncer que fazem tratamento em Município

que  não  seja  o  de  sua residência  tem de recorrer  a  ambulância  ou  a  carros  de

transporte de pacientes fornecidos pelas prefeituras dos Municípios onde residem.

Contudo,  muitas  vezes  este  tipo  de  transporte  acaba  por  se  constituir  em  um

sacrifício adicional ou mesmo em um risco maior para a saúde do portador de câncer.

São vários os  relatos  de pacientes que deixaram de comparecer  a cirurgias  ou a

sessões de quimioterapia, gerando a descontinuidade do tratamento e, muitas vezes,

comprometendo o diagnóstico ou as possibilidades de cura pois, na data marcada

para o  exame,  o  tratamento  ou a cirurgia  a  ambulância  da prefeitura não estava

disponível para conduzi-lo ao hospital.

Outra  situação  que  ocorre  com  frequência  é  aquela  na  qual  o  paciente  em

tratamento contra o câncer tem de esperar longas horas até que todos os demais

pacientes  que  com  ele  tenham  sido  transportados  pela  ambulância  ou  veículo

destinado ao transporte de pacientes sejam atendidos. Também implica risco para a

saúde do paciente em tratamento contra o câncer o fato de ser transportado em uma
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ambulância,  sem  que  exista  indicação  médica  ou  necessidade  clínica  para  isto,

correndo o risco de contrair outras enfermidades infecto-contagiosas, até em função

do quadro de baixa imunológica advinda do seu estado de saúde ou causada pelo

próprio tratamento. 

Portanto, uma vez transformada em lei,  esta proposição será mais um benefício

importante para os portadores de câncer que não têm condições financeiras de arcar

com o tratamento ou nem sequer têm os recursos mínimos para se locomover até os

locais onde fazem exames ou tratamento contra esta grave enfermidade.

Diante do exposto e dada a grande repercussão social  que esta lei  pode gerar,

conto com o apoio dos meus pares para a aprovação desta proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 603/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.715/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  oferta  da  vacina  contra  o  Papiloma  Vírus

Humano - HPV - na rede pública de saúde do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A rede pública de saúde do Estado disponibilizará para todas as mulheres

acima de doze anos de idade a vacina contra o Papiloma Vírus Humano - HPV -,

como forma de prevenir a ocorrência do câncer de colo do útero.

Art. 2º - A vacina será aplicada nas mulheres com a idade definida no art. 1º que

manifestarem, através de seus pais ou responsáveis, por escrito, no hospital da rede

estadual de saúde mais próximo de sua residência credenciado a aplicar a vacina,

sua intenção de se imunizarem contra a infecção pelo HPV.

Art. 3º - A Secretaria de Estado de Saúde, após receber a manifestação de que

trata o art. 2º, terá o prazo de trinta dias úteis para aplicar a vacina contra o HPV. 

Art. 4º - Competirá ao Poder Executivo regulamentar esta lei.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Doutor Wilson Batista

Justificação: Esta proposição tem por finalidade possibilitar que todas as mulheres
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mineiras, a partir da puberdade, tenham acesso à vacina que combate o Papiloma

Vírus Humano - HPV -, um dos mais importantes fatores de risco para o surgimento

do câncer de colo de útero. Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer,

estudos realizados em todo o mundo comprovam que entre 50% a 80% das mulheres

sexualmente  ativas  serão  infectadas  por  um  ou  mais  tipos  de  HPV  em  algum

momento de suas vidas.

Existem, segundo a literatura médica, mais de 200 tipos diferentes de HPV, mas

somente algumas cepas representam o risco de provocar lesões persistentes que são

consideradas pré-cancerosas.  A vacina  contra  o  HPV,  por  outro  lado,  é  uma das

poucas  formas  conhecidas  e  eficazes  de  prevenção  ao  câncer,  através  da

imunização, e sua aplicação em larga escala na população feminina que ainda não

tem vida sexual ativa pode se tornar uma forma eficiente para a redução da incidência

do câncer de colo do útero.

A vacina contra o HPV, embora já disponível em clínicas e hospitais privados no

Brasil, ainda é inacessível às camadas menos favorecidas da população, uma vez

que as três doses necessárias à imunização custam atualmente cerca de R$1.800,00,

valor  que  torna  seu  acesso  proibitivo  para  grande  parte  de  nossa  população.

Contudo, a Constituição da República é clara ao definir que a saúde é um direito

social e que é dever do Estado a sua promoção.

Assim,  esta  proposição  visa  prevenir,  através  da  imunização,  um  dos  mais

frequentes tipos de câncer que acometem as mulheres, e os custos da aplicação da

vacina contra o HPV serão cobertos com a redução dos gastos que a rede pública de

saúde deixará de dispender com o tratamento dos casos de câncer de colo de útero,

que ocorrerá através da universalização do acesso à vacina contra o HPV.

Diante do exposto e dada a grande repercussão social que a lei decorrente deste

projeto  pode  gerar,  conto  com  o  apoio  dos  meus  pares  para  a  aprovação  desta

proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 487/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.716/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 626/2007)

Dispõe sobre normas gerais de tarifação das concessionárias de serviço público de

saneamento básico e energia elétrica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As tarifas das concessionárias de serviço público de saneamento básico e

de energia elétrica deverão ser diferenciadas segundo as categorias de usuários e as

faixas de consumo, assegurando-se o subsídio dos usuários de maior para os de

menor poder aquisitivo, assim como dos grandes para os pequenos usuários, sendo

cobrada  sobre  o  consumo  real  apurado  pelo  medidor,  vedada  a  instituição  de

consumo mínimo preestabelecido.

Art. 2º - As concessionárias a que se refere o artigo anterior deverão se adequar ao

disposto nesta lei, no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O século XXI já começou marcado pela necessidade imperiosa de

preservação e economia na utilização dos recursos naturais em todo o mundo.

No  Brasil,  apesar  das  enormes  potencialidades  e  da  exuberância  na  oferta  de

recursos  pela  natureza,  já  enfrentamos,  no  primeiro  ano do  século,  o  trauma do

racionamento de energia, que tantos prejuízos causou à população e à economia

brasileira.

Estipular  uma cota  mínima de  consumo de  água  e  de  energia  elétrica,  isto  é,

estipular um consumo mínimo “obrigatório”, não se coaduna com o momento atual,

em que se discutem todas as medidas e providências necessárias para o máximo de

economia na utilização dos recursos naturais, em particular, a água.

Essa é também uma das propostas aprovadas pelo Seminário Legislativo Águas de

Minas II, realizado em julho de 2002, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O

item 56 do relatório aprovado na plenária final propõe a “estipulação do valor da tarifa

pelo fornecimento de água, pelas concessionárias dos serviços de água e esgoto, por

meio  do  consumo  real  apurado  pelo  medidor,  e  não  por  um  consumo  mínimo
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preestabelecido, sempre incentivando a economia dos recursos hídricos”.

Não  se  pode  justificar  a  continuação  de  uma  política  tarifária  que  incentiva  o

consumo,  ao  obrigar  o  pagamento  de  uma  cota  mínima  independente  do  uso,

contrariamente  a  todas  as  determinações  e  campanhas  públicas  de  incentivo  a

economia na utilização dos recursos naturais.

A existência dessa cota mínima obrigatória contraria também as normas gerais de

tarifação,  nas  quais  está  assegurado  o  subsídio  dos  grandes  para  os  pequenos

usuários.

- 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 1.717/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 618/2007)

Torna  obrigatória  a  execução  de  reservatório  para  as  águas  coletadas  por

coberturas e pavimentos em lotes, edificados ou não, nas condições que menciona, e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nos lotes, edificados ou não, que tenham área impermeabilizada superior a

500m² (quinhentos metros  quadrados),  deverão ser  executados reservatórios  para

acumulação  das  águas  pluviais,  como condição  para  obtenção  do  Certificado  de

Conclusão ou Auto de Regularização previstos na Lei nº 11.228, de 26 de junho de

1992.

Art. 2º - A capacidade do reservatório deverá ser calculada com base na seguinte

equação: V = 0,15 x Ai x IP x t, onde V = volume do reservatório (m3); Ai = área

impermeabilizada  (m2);  IP  =  índice  pluviométrico  igual  a  0,06m/h;  t  =  tempo  de

duração da chuva igual a uma hora.

§  1º  -  Deverá ser  instalado um sistema que conduza toda a água captada por

telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos ao reservatório.

§ 2º - A água contida no reservatório deverá preferencialmente infiltrar-se no solo,

podendo ser despejada na rede pública de drenagem após uma hora de chuva ou ser

conduzida para outro reservatório a fim de ser utilizada para finalidades não potáveis. 
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Art. 3º - Os estacionamentos em terrenos autorizados, existentes e futuros, deverão

ter 30% (trinta por cento) de sua área com piso drenante ou com área naturalmente

permeável.

§ 1º - A adequação ao disposto neste artigo deverá ocorrer no prazo de noventa

dias.

§  2º  -  Em  caso  de  descumprimento  do  disposto  no  "caput"  deste  artigo,  o

estabelecimento infrator não obterá a renovação de seu alvará de funcionamento.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará notificação e aplicação

de multa no valor de 300 (trezentas) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -

UFEMGs  -  na  primeira  infração  e  de  600  (seiscentas)  UFEMGs  a  partir  da

reincidência.

Art. 5º - O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Todos  conhecemos  a  gravidade  da  questão  que  nos  leva  à

apresentação  deste  projeto:  a  escassez  de  água  potável.  Entendemos  que  é

necessário conscientizar toda a população para este fato seriíssimo em nossa época.

É necessário e urgente que economizemos água. Nossas fontes não são eternas, e o

ser  humano,  infelizmente,  tem  contribuído  para  a  aceleração  do  processo  de

escassez com suas ações indiferentes e irresponsáveis que degradam e poluem mais

e mais a natureza.

Esta  proposta  é  sem  dúvida  inovadora,  e  precisamos  da  compreensão  e

cooperação de todos os mineiros para que possamos evitar grandes dificuldades em

um futuro próximo.

Esta  medida  encontra  respaldo  na  atividade  urbanística  como função  do  poder

público.  Esta  se  realiza  por  meio  do  disciplinamento  urbanístico  da  propriedade

urbana,  que  condiciona,  conforma o  direito  de  propriedade e o  de  construir,  dele

decorrente, à função pública do urbanismo e, em última instância, à função social da

propriedade.

Assim, propomos este projeto de lei, que não configura a solução da questão, mas
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é  uma  contribuição  que,  somada  a  tantas  outras  medidas,  poderá  resultar  em

melhores condições de vida para todos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Agostinho

Patrus Filho. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.665/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.718/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  Espaço para Todos, com

sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Espaço para

Todos, com sede no Município de Betim. 

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Comunitária  Espaço para Todos é uma entidade com

personalidade  jurídica, de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e  de  duração

indeterminada,  fundada  em  15/9/98.  Tem  por  finalidade  a  prestação  de  serviços

sociocomunitários,  nas áreas de educação,  saúde,  recreação,  esporte,  transporte,

segurança,  urbanização  e  infraestrutura,  promovendo,  assim,  o  desenvolvimento

social da comunidade com dignidade e respeito aos direitos essenciais. 

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente idôneas e que não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

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

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos  estaduais,  viabilizando  sua  finalidade  com  maior  facilidade  e  ampliando

atendimento à comunidade. 

Assim, em face dos relevantes serviços prestados pela Associação ao Município de

Betim, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres pares.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.719/2011

Inclui  na  grade  curricular  das  escolas  rurais  conteúdo  relativo  a  noções  sobre

agronegócio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As escolas rurais públicas e privadas integrantes do sistema estadual de

educação incluirão na grade curricular conteúdo relativo a noções sobre agronegócio.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação: O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo incluir na grade curricular

das  escolas  rurais  do  Estado  conteúdo  relativo  a  noções  sobre  agronegócio.  O

agronegócio consiste na rede que envolve todos os segmentos da cadeia produtiva

vinculada à  agropecuária,  sendo o  conjunto  de  todas as  atividades  de produção,

processamento, distribuição e comercialização dos produtos agrícolas.

A partir  da  década  de  60,  os  negócios  rurais  passaram  a  ser  realizados  por

especialistas, deixando de ser feitos pelos próprios fazendeiros, visando assim ao

aumento  dos  lucros.  Na  década  de  70,  começaram  a  ser  criados  grandes

conglomerados  agroindustriais,  e,  atualmente,  o  agronegócio  é  de  fato,  um  dos

maiores responsáveis  por  toda a  riqueza gerada no Brasil,  fazendo  necessário  o

surgimento  de  profissionais  preparados  para  administrar  esses  agronegócios.  É

necessário que os alunos das escolas rurais tenham noções de agronegócio, tendo

em vista que estão diretamente envolvidos com o crescimento do agronegócio.

Diante da relevância do tema, solicitamos o apoio dos demais pares à aprovação da

matéria em análise.

- 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 1.720/2011

Declara de utilidade pública a associação civil  De Volta pra Casa, com sede no

Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a associação civil De Volta pra Casa,

com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação:  A associação  civil  De  Volta  pra  Casa,  com  sede  no  Município  de

Divinópolis,  é  uma entidade civil  sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades a

promoção dos direitos da criança e do adolescente e do direito à convivência familiar

e  comunitária;  a  promoção,  divulgação  e  o  fomento  da  reintegração  familiar  de

crianças e adolescentes por meio da adoção ou da reinserção à família biológica; a

promoção da assistência social.

Está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua diretoria é composta por

pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.  Visto que a

entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade

pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.721/2011

Institui a política de incentivo aos treinadores esportivos que treinam ou coordenam

atividades de treinamento a atletas ou equipes em níveis de competições olímpicas e

paraolímpicas no Estado, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  instituída  a  política  de  incentivo  a os  treinadores  esportivos  que

treinam ou coordenam atividades de treinamento a atletas ou equipes em níveis de

competições  olímpicas  e  paraolímpicas  no  Estado,  reconhecidas  pelo  Comitê

Olímpico  Brasileiro,  pelo  Comitê  Paraolímpico  Brasileiro,  pelo  Comitê  Olímpico

Internacional – COI – ou pelo Comitê Paraolímpico Internacional.

Art. 2° – A política instituída por esta lei será i mplementada mediante a concessão
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de bolsa-treinador a treinadores esportivos, em valor a ser estabelecido em decreto

do Poder Executivo.

§ 1° – A bolsa-treinador será concedida a treinador es que treinam ou coordenam

atividades  de  treinamento,  no  Estado,  de  atletas  ou  equipes  em  níveis  de

competições  olímpicas  e  paraolímpicas  reconhecidas  por  qualquer  dos  comitês

referidos no art. 1°.

§  2° –  A concessão  da  bolsa-treinador  não  gera  vínc ulo  entre  os  treinadores

esportivos beneficiados e a administração pública estadual.

Art.  3° –  Terão  direito  a  bolsa-treinador  os  treina dores  esportivos  vinculados  a

atletas de modalidades olímpicas e paraolímpicas de alto rendimento ranqueados em

nível nacional em competições oficiais

Art.  4° –  Para  pleitear  a  bolsa-treinador,  os  trein adores  esportivos  deverão

preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – estar em plena atividade esportiva;

II – ter participado de competição esportiva em âmbito municipal, estadual, nacional

ou no exterior no ano imediatamente anterior ao do pedido;

III – apresentar plano de capacitação profissional para um período de doze meses.

IV – estar filiado ao Conselho Regional de Educação Física – 6ª Região.

Art. 5° – Uma comissão formada por representantes d o Poder Executivo Estadual e

do Conselho Estadual de Desporto selecionará os melhores planos, em conformidade

com o orçamento disponível e com a regulamentação a ser estabelecida.

Art.  6° –  Treinadores  esportivos  de  reconhecido  des taque  em  modalidade  não

prevista  no  art.  1° poderão  pleitear  a  bolsa,  media nte  a  indicação  da  entidade

dirigente do esporte, referendada por histórico de resultados e situação nos “rankings”

municipal, estadual, nacional ou internacional da respectiva modalidade.

Art. 7° – A bolsa-treinador será paga em parcelas m ensais, pelo prazo de um ano.

Parágrafo  único  –  Os  treinadores  esportivos  que,  durante  o  período  em  que

estiverem recebendo o benefício de que trata esta lei, conquistarem medalhas nos

jogos  olímpicos  ou  paraolímpicos  terão  preferência  automaticamente  para  a

concessão de novas bolsas, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no art.

4º.
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Art.  8° –  Os treinadores  esportivos beneficiados no s termos desta lei  prestarão

contas  dos  recursos  financeiros  recebidos  na  forma  e  nos  prazos  fixados  em

regulamento.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação: Pretendemos com este projeto de lei inserir o Estado no rol dos entes

públicos que incentivam o esporte, como já ocorre no âmbito do governo federal. Uma

vez aprovada, a lei visa garantir uma manutenção pessoal mínima aos treinadores

esportivos de alto rendimento, que não têm patrocínio, buscando dar condições para

que se dediquem ao treinamento esportivo e à participação em competições, visando

ao desenvolvimento pleno de sua carreira esportiva.  O projeto de lei  em questão

orienta  o  investimento  prioritário  nos  esportes  olímpicos  e  paraolímpicos,  com  o

objetivo de formar, manter e renovar periodicamente gerações de atletas de Minas

Gerais com potencial para representar o País nos jogos olímpicos e paraolímpicos. O

objetivo é garantir um financiamento mínimo para técnicos esportivos que já tenham

algum tipo de rendimento e que não tenham patrocínio.

Dessa forma, o Estado precisa adotar a prática de descoberta de talentos como

parte da política de esporte. A aprovação deste projeto de lei é um passo importante

neste rumo.

- 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 1.722/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Caminhoneiros de Itapeva - CCI -,

com sede no Município de Itapeva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Caminhoneiros de

Itapeva - CCI -, com sede no Município de Itapeva.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Gustavo Corrêa
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Justificação:  A Associação dos Caminhoneiros  de Itapeva -  CCI -,  com sede no

Município de Itapeva, foi fundada em 25/7/94.

A  referida  Associação  tem  por  finalidades  sensibilizar  a  classe  caminhoneira,

realizar campanhas de conscientização em relação ao tráfego nas vias urbanas e nas

estradas e criação de centro visando a treinar motoristas, em técnicas de direção,

entre outras ações sociais.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998,

modificado pela Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e tem diretoria formada

por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressaltamos  a  importância  da  prestação  de  seus  serviços  à  classe  dos

caminhoneiros  e,  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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.723/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  substituição  das  redes  aéreas  de  energia

elétrica, telefonia, internet e de TV a cabo no Estado por redes subterrâneas e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as concessionárias de serviços de energia elétrica, telefonia, internet

e de TV a cabo obrigadas a substituir as redes aréas por redes subterrâneas, nos

logradouros públicos do Estado.

Art. 2º - As empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica, telefonia,

internet e de TV a cabo terão o prazo de 120 dias para se adequarem ao disposto

nesta lei.

Art. 3º - O Poder Executivo, por seus órgãos competentes, garantirá, através da



1282
____________________________________________________________________________

elaboração de programas e planos de metas e ações, as intervenções necessárias a

implantação dos projetos das redes subterrâneas.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta) dias.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Pompílio Canavez

Justificação: Nosso projeto tem por finalidade promover a substituição das redes

elétricas,  de  telefonia,  internet  e  TV a  cabo  aéreas  por  redes  subterrâneas  que,

segundo todos os estudos, são mais seguras e teria evitado o acidente em Bandeira

do Sul, que vitimou 16 jovens e feriu mais de 60 pessoas, em fevereiro passado. Além

disso, a referida substituição evitará a poluição visual das cidades pela retirada de

fios,  cruzetas,  isoladores  e  transformadores.  Ressalta-se  que  a  rede  subterrânea

significa,  ainda,  um  ganho  de  qualidade  para  os  consumidores,  pois  proporciona

menos interrupções no fornecimento dos serviços.

O  cabeamento  subterrâneo,  além  de  expor  a  população  a  menos  riscos  de

acidentes, trará, ao longo do tempo, economia para as concessionárias, com o fim

das  podas  anuais  das  árvores,  hoje  um serviço  terceirazado  e  caro,  pago pelos

consumidores.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos ilutres pares para este nosso

projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.560/2011  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.724/2011

Altera a denominação do Grande Teatro do Palácio das Artes para Teatro José

Alencar Gomes da Silva, no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Grande Teatro do Palácio das Artes, no Município de Belo Horizonte,

passa a denominar-se Teatro José Alencar Gomes da Silva.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.
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Jayro Lessa

Justificação: O ex-Vice-Presidente da República Federativa do Brasil José Alencar

foi um homem de reputação ilibada, tendo se destacado tanto na área empresarial

como na área política. Mineiro de Muriaé, José Alencar Gomes da Silva nasceu em

17/10/31  e  faleceu  em  29/3/2011,  após  uma  longa  e  árdua  batalha,  de

aproximadamente 14 anos, contra um câncer de intestino.

Típico mineiro, José Alencar iniciou sua vida empresarial  em 1950,  quando,  em

Caratinga, abriu sua primeira loja,  que vendia de tudo um pouco (tecidos, guarda-

chuvas,  sapatos,  entre  outros).  Na  política,  José  Alencar  exerceu  cargos  como

Presidente  de  Fiemg,  Vice-Presidente  da  Confederação  Nacional  da  Indústria,

conseguidos pela competência e pelo destaque do seguimento empresarial. Como

Vice-Presidente da República por dois mandados, José Alencar se destacou no meio

da política, por sua discrição e por ser um político presente e atuante, além de ser um

dos maiores conselheiros e parceiros do então Presidente de República, Luiz Inácio

Lula da Silva. Com o seu falecimento, não houve um mineiro, e até brasileiro, que não

se comovesse, por sua luta contra a doença, pela vontade de viver e pela política que

soube fazer.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei,  que nada mais é que uma justa homenagem a este mineiro que tanto nos

orgulha.

- 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 1.725/2011

Dispõe sobre a utilização de fazendas de propriedade do Estado para a instalação

de clínicas de reabilitação de dependentes químicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica autorizada a utilização das fazendas de propriedade do Estado como

espaço de reabilitação de dependentes químicos.

Art. 2º - Fica autorizada a concessão, em regime de comodato, das fazendas de

propriedade  do  Estado  a  ONGs  e  associações  destinadas  à  reabilitação  de
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dependentes químicos.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Este  projeto  tem  como  objetivo  principal  atacar  o  problema  dos

dependentes  químicos  que  buscam  a  reabilitação,  mas  não  encontram  espaço

tampouco recursos para superar tão doloroso vício.

O Estado de Minas Gerais  possui,  em todo seu território,  propriedades  ociosas

onde  podem  ser  instaladas  clínicas  de  reabilitação  de  dependentes  químicos,

aproveitando-se o amplo espaço e a estrutura já existente.

As  fazendas  contarão  com  uma  estrutura  adequada  para  a  reabilitação  dos

dependentes  químicos,  que  receberão  orientação  médica  e  psicológica  para

providencial recuperação.

- 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 1.726/2011

Institui o Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  dia  12  de  junho  como  Dia  de  Conscientização  da

Cardiopatia Congênita.

§ 1º - Na data instituída por esta lei, o Estado promoverá eventos com o fim de

informar  a  sociedade  a  respeito  da  necessidade  do  diagnóstico  precoce  das

cardiopatias congênitas, bem como da possibilidade de seu tratamento e seguimento

clínico.

§ 2º - Incidindo o dia 12 de junho no sábado ou no domingo, os eventos serão

transferidos para o próximo dia útil.

Art.  2º  -  Para  cumprir  o  disposto  no  §  1º  do  art.  1º,  o  Estado  poderá  buscar

parcerias com entidades e profissionais multidisciplinares envolvidos no diagnóstico e

no acompanhamento das cardiopatias congênitas. 

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.
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João Leite

Justificação:  Este projeto de lei  visa declarar o dia 12 de junho como o Dia da

Conscientização da Cardiopatia Congênita no Estado. A cardiopatia  congênita é a

doença na qual a anormalidade da estrutura ou função do coração já está presente

no nascimento da criança. O defeito ocorre por uma alteração no desenvolvimento

embrionário  de  uma  estrutura  cardíaca,  sendo  ainda  a  principal  má  formação

detectada no nascimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS -, de

cada  100  crianças  nascidas  vivas,  pelo  menos  uma  tem  problemas  no  coração

(cardiopatia congênita). A mortalidade decorrente das cardiopatias congênitas seria

drasticamente  reduzida  se  todos  os  cuidados  pré-natais  e  pós-natais  fossem

devidamente instituídos. Das 6 milhões de crianças que nascem por ano no Brasil,

em  torno  de  45  mil  têm  o  problema,  mas  perto  de  25  mil  não  são  operadas,

principalmente pela falta de diagnósticos precoces. Esse total anual de cardiopatas

representa número oito vezes maior do que a síndrome de Down. É considerada a

doença congênita mais comum e a que mais leva a óbito.  Pela relevância desses

dados é que se faz indispensável a conscientização da doença através da realização

de  seminários,  reuniões,  palestras  ou  outros  tipos  de  eventos  de  esclarecimento

baseados  no  conhecimento  de  especialistas  no  assunto.  As  alterações  do  fluxo

sanguíneo resultantes desta falha podem influenciar o desenvolvimento estrutural e

funcional  do restante do sistema circulatório.  Situações como a síndrome de pré-

excitação  ventricular  ou  as  fases  iniciais  de  uma  cardiopatia  hipertrófica  podem

passar  completamente despercebidas nos primeiros  anos de vida.  As cardiopatias

congênitas mais comuns são a comunicação interatrial  - CIA -, em que há um um

defeito de fechamento do septo interatrial, permitindo a passagem do sangue do átrio

esquerdo para  o  átrio  direito;  a  comunicação  interventricular  -  CIV -,  defeito  que

ocorre entre os septos interventriculares, e a persistência do canal arterial - PCA -,

que  é  o  não  fechamento  do  canal  arterial,  estrutura  normal  na  circulação  fetal,

comunicando o ramo da artéria pulmonar e a aorta. O tratamento ideal é a correção

do defeito estrutural, que, conforme o caso, poderá variar entre uma cirurgia imediata

após o parto, e em casos extremos, até mesmo a cirurgia intrauterina, ou aguardar

meses ou anos para que se realize a cirurgia.
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O médico e ex- Ministro da Saúde Adib Jatene, responsável por desenvolver uma

técnica  cirúrgica  específica  para  corrigir  uma  das  cardiopatias  congênitas  nas

crianças, que ficou conhecida como Operação de Jatene, afirma que: “Tivemos que

aprender  porque  os  estudos  estavam  apenas  começando  no  mundo  inteiro.

Atualmente há uma falta de organização para que as crianças cheguem aos serviços

especializados. Por isso a importância de se comemorar o Dia da Conscientização da

Cardiopatia  Congênita.  Por  parte  dos  médicos  já  há  um  grande  preparo”.  Outra

prioridade  dos  defensores  da  maior  divulgação  das  cardiopatias  congênitas  é  a

conscientização da sociedade e do governo, com a inclusão do ecocardiograma fetal

nos exames de rotina de qualquer pré-natal. Vários fatores colaboram para o déficit

brasileiro. Um deles é a falta de diagnóstico precoce, já que muitos profissionais não

estão preparados para detectar a doença quando ela dá seus primeiros sinais, sendo

os mais evidentes, a cianose (lábios e unhas roxos), o cansaço ao mamar, o suor

frequente  e  constantes  crises  de  pneumonia  e  baixo  ganho  de  peso.  Diversos

Municípios  e  Estados  já  aderiram  à  data,  incentivados  pela  ideia  sugerida  pela

Associação  de  Assistência  à  Criança  Cardiopata  -  AAAC  -  Pequenos  Corações,

entidade que atua em todo o território nacional na assistência e apoio às famílias de

crianças cardiopatas. A AACC - Pequenos Corações, juntamente com as famílias das

crianças  portadoras  de  cardiopatias  congênitas,  dos  adultos  portadores  de

cardiopatias  congênitas  e  dos  profissionais  que trabalham  com  eles,  está  unindo

forças para que o dia 12 de junho seja proclamado em todos os Estados da República

Federativa do Brasil como o Dia de Conscientização da Cardiopatia Congênita. Em

muitos países do hemisfério norte, essa data já é institucionalizada e faz parte do

calendário, a exemplo dos Estados Unidos, onde foi instituído o dia 14 de fevereiro.

O nosso objetivo ao apresentar este projeto é a conscientização das pessoas para

que sejam feitos exames preventivos, ainda na fase gestacional, para o diagnóstico

da doença, o que pode proporcionar o tratamento intrauterino ou o encaminhamento

da gestante para um centro de referência, para que o nascimento do bebê possa

ocorrer com os devidos cuidados de uma equipe especializada, garantindo-se assim

maiores  chances  de  vida  aos  pequenos  cardiopatas.  Diante  do  exposto,  espero

contar com o apoio de meus nobres colegas parlamentares para a aprovação deste
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projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.727/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural e Urbano dos

Moradores e  Extrativistas  Minerais  de  Divino  das Laranjeiras  -  Adrumendil  -,  com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural

e  Urbano  dos  Moradores  e  Extrativistas  Minerais  de  Divino  das  Laranjeiras  -

Adrumemdil -, com sede nesse Município. 

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

José Henrique

Justificação: A Associação de Desenvolvimento Rural e Urbano dos Moradores e

Extrativistas  Minerais  de  Divino  das  Laranjeiras  -  Adrumendil  -,  situada  na  Rua

Paraná,  140,  em  Linópolis,  Município  de  Divino  das  Laranjeiras,  encontra-se  em

funcionamento há mais de três anos.

A Adrumemdil, é uma associação civil,  sem fins lucrativos ou econômicos, e tem

como  finalidade  a  defesa  e  o  atendimento  aos  interesses  e  necessidades  dos

associados  e  moradores  nas  áreas  de  educação,  saúde,  habitação,  segurança,

urbanização, saneamento básico, bem como a elaboração de projetos de interesse

comunitário, entre outras.

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

aprovação desta proposição. 

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.728/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.566/2008)

Cria o Cadastro para Bloqueio do Recebimento de Ligações de “Telemarketing”, e
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dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica instituído, no âmbito do Estado de Minas Gerais,  o Cadastro para

Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing.

Art.  2º  -  O cadastro a  que se refere  o  art.  1° tem por  objetivo  impedir  que as

empresas de telemarketing ou os estabelecimentos que se utilizam desse serviço

efetuem ligações telefônicas não-autorizadas para os consumidores nele inscritos.

Art.  3º  -  Compete  ao  Poder  Executivo  fiscalizar  o  cumprimento  desta  lei,

estabelecer os critérios de divulgação do cadastro, bem como criar os mecanismos

necessários à sua implementação.

§ 1º - No ato da inscrição, o usuário deverá fornecer as seguintes informações:

I - nome;

II - documento de identificação original com cópia;

III - CPF;

IV - endereço;

V - CEP;

VI - telefone a ser cadastrado, acompanhado por comprovante de propriedade da(s)

linha(s);

VII - e-mail.

§ 2º - Após o registro dos dados, o consumidor receberá uma senha para possíveis

alterações no cadastro.

Art.  4º  -  A partir  do  trigésimo  dia  do  ingresso  do  consumidor  no  cadastro,  as

empresas  que  prestam  os  serviços  relacionados  no  art.  2º  não  poderão  efetuar

ligações telefônicas destinadas a essa pessoa.

§ 1º -  As empresas referidas neste artigo deverão acessar o cadastro, a fim de

tomar conhecimento dos consumidores inscritos.

§  2º  -  Enquanto  vigorar  a  relação  de  consumo,  as  empresas  que  mantiverem

operações econômicas com o usuário cadastrado ficam excluídas das vedações de

que  trata  o  “caput”,  exceto  para  a  venda  e  a  divulgação  de  novos  produtos  ou

serviços.

§ 3º - O consumidor poderá cadastrar somente linhas telefônicas registradas em
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seu nome, respeitando o limite máximo de três números.

Art. 5º - Incluem-se nas disposições desta lei os telefones fixos e os aparelhos de

telefonia móvel em geral.

Art. 6º - No ato do cadastramento é facultado ao consumidor autorizar, por meio de

declaração,  as  instituições  que  poderão  efetuar  os  serviços  de  telemarketing

destinados a ele.

Art. 7º - A qualquer momento, o consumidor poderá solicitar o seu desligamento do

Cadastro, mediante senha fornecida no ato da inscrição.

Art. 8º - O consumidor que receber ligações após os trinta dias da data do ingresso

no  Cadastro  deverá  registrar  ocorrência  do  fato  junto  aos  órgãos  de  defesa  do

consumidor,  informando  dia,  horário,  nome do  atendente,  empresa prestadora  do

serviço  e  número  do  protocolo  de  atendimento,  a  fim  de  que sejam tomadas  as

medidas cabíveis.

Art. 9° - Estão isentos do cumprimento das disposiç ões previstas nesta lei:

I  -  as  organizações  de  assistência  social,  educacional  e  hospitalar  sem  fins

lucrativos, portadoras do título de utilidade pública e que atuem, em nome próprio,

como entidade chamadora;

II - os órgãos governamentais.

Art. 10 - O descumprimento do disposto nesta lei e no regulamento a que se refere

o art. 3º sujeita o infrator a pagamento de multa no valor de 1.000 Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais (mil Ufemgs), por ligação efetuada, e a penalidades e

medidas  administrativas,  sem prejuízo  da aplicação daquelas  previstas  em outras

legislações.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A proposição em  causa tem por  objetivo  oferecer  aos  usuários  do

sistema convencional e móvel de telefonia do Estado de Minas Gerais a alternativa do

não-recebimento  de  ligações  efetuadas  por  instituições  diversas  que  realizam  o

serviço de “telemarketing”.
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Esta proposta tem respaldo em decisões dos órgãos de defesa do consumidor de

outros  países  que,  após  diversas  pesquisas  e  debates,  concluíram  que  essas

ligações infringiam um princípio básico denominado “o direito de permanecer só”.

Por  vezes,  percebemos  a  indignação  dos  usuários  do  sistema  de  telefonia  do

Estado de Minas Gerais, quando, no aconchego do seu lar, recebem independente do

dia ou horário, ligações de diversas instituições, que se apropriam da surpresa da

situação  e  submetem  essas  pessoas  a  situações  muitas  vezes  inconvenientes  e

desconfortáveis.

- 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 1.729/2011

Dispõe sobre a prevenção e o combate às doenças associadas à exposição solar

do trabalhador rural, do pescador e do aquicultor, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a prevenção e o combate às doenças associadas à

exposição solar do trabalhador rural, do pescador e do aquicultor, com a finalidade de

prevenir e combater doenças associadas à exposição à radiação solar. 

Art. 2º - São diretrizes desta lei:

I - o estabelecimento de ações permanentes e articuladas entre entes públicos e

privados  voltadas  à  prevenção,  ao  diagnóstico  e  ao  tratamento  de  doenças

associadas à exposição solar no ambiente de trabalho; 

II - a implantação de medidas que reduzam a exposição ao sol, nos períodos do dia

com maior incidência de irradiação;

III  -  o  estabelecimento  de  parcerias  com empresas  e  entidades  para  pesquisa,

produção e fornecimento de meios protetivos.

Art. 3º - Para o cumprimento desta lei, serão observados os seguintes objetivos:

I - dotar a rede de saúde e demais serviços públicos dos meios necessários para

acompanhar a exposição da população a fatores de risco, para realizar a prevenção,

o controle e o tratamento de doenças decorrentes da exposição solar;

II - contribuir para a existência de uma cultura de utilização de protetores solares;
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III  -  estimular  a  população  a  realizar  exames  especializados  para  detecção  de

câncer e de outras enfermidades de pele; e

IV - promover campanhas educativas sobre os cuidados e procedimentos a serem

adotados em atividades expostas ao sol. 

Art. 4° - Os demais órgãos públicos, especialmente da área de assistência técnica e

extensão  rural,  poderão  dotar-se  dos  princípios,  dos  objetivos,  das  ações  e  dos

serviços previstos nesta lei.

Art. 5º - Esta lei será regulamentada.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo principal criar mecanismos de

prevenção  aos  danos  causados  à  saúde  dos  trabalhadores  rurais,  pescadores  e

aquicultores  decorrentes  da  exposição  excessiva  ao  sol.  Tais  danos,  muitos

irreversíveis, aumentam a possibilidade do desenvolvimento do câncer de pele.

Ao  considerar  que  as  atividades  dos  trabalhadores  rurais,  pescadores  e

aquicultores são desenvolvidas essencialmente ao ar livre, estou propondo a adoção

de medidas para a sua efetiva proteção.

Cabe destacar  que o  Ministério  do  Trabalho  já  considera o protetor  solar  como

equipamento  de  proteção  individual  -  EPI  -  e  diversas  empresas  o  fornecem,

gratuitamente, aos seus colaboradores, juntamente com os demais equipamentos de

proteção. 

Alguns municípios brasileiros, como Campinas (SP), Capivari (SC), Barueri  (SP),

Diadema (SP), Foz do Iguaçu (PR), Campo Grande (MS), Mauá (SP) e Estrela Velha

(RS), já contam – ou estão em fase de aprovação – com legislação que regula a

distribuição de protetor solar para empresas públicas e privadas, seja incluindo o item

como medicamento, seja como EPI.

- 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 1.730/2011

Obriga as empresas que comercializam produtos de limpeza de uso doméstico a
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exibir nas embalagens foto ilustrativa de pessoas lesionadas pelo mau uso do produto

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas que comercializam material de limpeza sediadas no

Estado obrigadas a exibir nos rótulos e embalagens dos seus produtos foto ilustrativa

de pessoas vitimadas pelo mau uso do produto. 

§  1º  –  Entendem-se  como  material  de  limpeza:  sabão  em  pó,  sabão  líquido,

detergentes,  desinfetantes,  desodorante  de  ar,  alvejantes,  sabão  para  carpetes,

desentupidor  de  ralo,  polidores  de  móveis,  removedores  de  mofo,  limpadores  de

forno, antibactericida e produtos para limpeza de vaso sanitário e afins. 

§ 2º - As ilustrações a que se refere o “caput” deste artigo devem ser exibidas ao

lado dos dizeres de advertência e em local de fácil visualização.

Art.  2º  -  As  empresas  terão  o  prazo  de  noventa  dias  para  se  adequarem  às

exigências contidas nesta lei. 

Art. 3º - O descumprimento ao disposto nesta lei acarretará ao infrator o pagamento

de  500  Ufemgs  (quinhentas  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais)  por

estabelecimento descumpridor da norma legal. 

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Esta proposição tem como objetivo conscientizar os consumidores da

utilização  correta  dos  produtos  de  limpeza,  bem  como  dos  riscos  e  lesões

ocasionadas em razão de sua utilização de forma inadequada. 

É de conhecimento público que os produtos de limpeza prejudicam o meio ambiente

com substâncias extremamente tóxicas tais como: ácido acético, que causa grave

irritação na pele, nos olhos e nas vias respiratórias; ácido sulfúrico, que pode causar

queimaduras; e produtos como a soda cáustica, que pode ser fatal e levar ao óbito. 

A exibição  das  fotografias  nos  rótulos  dos  produtos  certamente  irá  inibir  a  má

utilização do produto e evitar dano irreparável ou de incerta reparação. Pelo exposto,

conto com o apoio dos meus nobres pares. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.
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Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.684/2011,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.731/2011

Dispõe sobre a proibição de cobrança por uso de banheiro instalado nos “shopping

centers” no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica proibida a cobrança pelo uso de banheiro instalado nos “shopping

centers” no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Art.  2º  -  Fica vedada qualquer  forma de discriminação em virtude de raça,  cor,

origem, condição social ou presença de deficiência ou doença não contagiosa por

contato social na utilização dos banheiros de uso público instalados nos “shopping

centers” localizados no Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - Os banheiros de uso público de que trata esta lei deverão ser mantidos

limpos e seguros para utilização dos consumidores.

Art. 4º - O descumprimento desta lei  acarretará ao fornecedor multa no valor de

1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), aplicada em dobro

se ocorrer reincidência, e, em caso de contribuinte, cassação da inscrição estadual. 

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A cobrança de taxa para utilização de banheiros em centros comerciais

configura  prática  lesiva  aos  interesses  do  consumidor.  É  preciso  lembrar  que  as

dependências  dos  “shopping  centers”  são  espaços  públicos,  por  onde  circulam

diariamente  milhares  de  pessoas.  A referida  cobrança  sobrepõe-se  ao  interesse

meramente econômico, atentando contra a dignidade humana. 

Reportagem publicada no jornal “O Globo” de 25/3/2011, revela que o Shopping 45,

na Tijuca, instituiu a cobrança de R$1,00 para uso dos seus banheiros. Como se não

bastasse, a administração suspendeu a gratuidade até para clientes e idosos. Já os

lojistas,  segundo a reportagem, recebem uma carteirinha para usar o sanitário  de

graça. 

A taxa não apenas afasta a clientela, como também configura discriminação, já que
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o estabelecimento não define critérios diferenciados entre os que podem pagar e os

que não podem. Este é um caso de responsabilidade social, em que os “shopping

centers” devem permitir o acesso gratuito aos banheiros, como forma de garantir um

direito essencial  do cidadão. O consumidor não pode ser punido com a cobrança

dessa taxa abusiva.

Assim, conto com o apoio dos meus pares para 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 1.732/2011

Obriga as  farmácias  e drogarias  a colocarem à disposição dos consumidores o

compêndio de bulas de medicamentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - As farmácias e drogarias do Estado ficam obrigadas a manter em suas

dependências  exemplar  do  compêndio  de  bulas  de  medicamentos,  para  consulta

gratuita pelos consumidores, em local visível e de fácil acesso.

§ 1º - Para os fins desta lei, considera-se compêndio de bulas de medicamentos a

publicação anual do conjunto de bulas de medicamentos comercializados no Brasil,

editado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, contendo as bulas

para o paciente e para o profissional de saúde.

§  2º  -  O  compêndio  de  bulas  de  medicamentos  deverá  ser  atualizado  pelos

estabelecimentos  mencionados  no  “caput”  deste  artigo  sempre  que  ocorrer  o

lançamento  de  novas  drogas  ou  medicamentos,  regularmente  aprovados  para

comercialização pela Anvisa.

Art. 2º - É obrigatória a publicidade desta lei em todos os estabelecimentos que se

enquadrem na previsão legal, através de placa ou cartaz com as dimensões mínimas

de 30cm (trinta centímetros) por 50cm (cinquenta centímetros), em local visível, com

os seguintes dizeres:

“Este  estabelecimento  dispõe  do  compêndio  de  bulas  de  medicamentos  para

consulta pública gratuita.”.

Art.  3º - O descumprimento desta lei  acarretará aos infratores a multa de 1.000
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Ufemgs  (mil  Unidades  Fiscais  do Estado de Minas Gerais),  dobrada em caso de

reincidência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Apesar  de  ser  evidente  a  utilidade da medida proposta,  pensamos

principalmente no grande número de usuários que recebem medicamentos gratuitos

através da rede pública de saúde: muitas vezes, as doses prescritas são entregues

em cartelas, e não em caixas, portanto, desacompanhadas de bula. Consultar a bula

é  um  direito  do  paciente;  suas  informações  são  valiosas  e  constituem  parte  do

tratamento.

Grande  parte  desses  usuários  é  formada  por  pessoas  idosas,  que  podem  ter

dúvidas em relação a doses, interação com outros medicamentos, etc. Nem sempre é

fácil  a  comunicação com o médico responsável,  e a consulta ao compêndio pode

sanar  as  questões  mais  simples.  Além  disso,  muitas  pessoas  não  tem  acesso à

internet;  portanto,  a  consulta  de  bulas  por  meio  digital  ainda  não  se  apresenta

disponível para toda a população.

A ideia apresentada neste projeto é de execução simples e certamente não onerará

as farmácias e drogarias. Acima de tudo, é uma prestação de serviço.

Solicitamos, pois, o apoio dos nossos pares para a aprovação desta 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 1.733/2011

Obriga as operadoras de telefonia fixa e móvel a omitirem nas contas telefônicas

detalhadas as ligações realizadas ao Disque-Denúncia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As operadoras de telefonia fixa e móvel, no âmbito do Estado de Minas

Gerais,  deverão  omitir  no  detalhamento  das  contas  as  informações  relativas  às

ligações realizadas ao Disque-Denúncia.

Art.  2º  -  O  não  cumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  a  concessionária
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infratora  ao  pagamento  de  multa  correspondente  a  100  Ufemgs  (cem  Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais) por dia.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Assim  como  as  autoridades  públicas  buscam  meios  de  inibir  as

práticas criminosas, a cada dia vemos que marginais criam maneiras de impedir a

colaboração da sociedade no combate às ações criminosas.

Um dos meios mais eficientes utilizados pela população fluminense que colabora

com as forças de segurança do Estado é o Disque-Denúncia, atingindo resultados

indiscutivelmente favoráveis.

Diante  da  credibilidade já  conquistada pelo Disque-Denúncia junto à população,

colaboradores não mais medem esforços no exercício da cidadania e não recorrem

mais aos telefones públicos, como inicialmente acontecia, mas, sim, ligam de suas

residências. Ocorre que algumas pessoas já tiveram suas caixas de correspondência

violadas  e,  ainda,  alguns  funcionários  dos  Correios  foram  assaltados  quando

distribuíam a correspondência,  permitindo aos autores desse delito  identificar,  por

meio das contas detalhadas, quem são os possíveis colaboradores.

Não restam dúvidas de que devemos criar  meios eficientes de preservar a vida

daqueles que buscam colaborar com a segurança do nosso Estado.

Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação

desta iniciativa.

-  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 1.734/2011

Dispõe sobre a criação do Espaço Família nos locais que especifica e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os centros  comerciais,  "shopping  centers",  cinemas,  teatros,  casas de

espetáculos,  estádios  de  futebol,  ginásios  esportivos  e  clubes  sociais  deverão



1297
____________________________________________________________________________

disponibilizar,  em  suas  dependências,  o  Espaço  Família,  a  ser  utilizado  pelos

respectivos usuários e consumidores.

Parágrafo único - O Espaço Família deverá conter: 

I - instalações sanitárias com infraestrutura adequada para o uso de crianças com

até 10 anos de idade, de ambos os sexos;

II - a permissão de entrada de pais ou responsáveis pela criança para auxiliá-la em

suas necessidades;

III - fraldário; 

IV - placa contendo os seguintes dizeres: “Acesso restrito à criança e a seus pais ou

responsáveis”.

Art.  2º - Para os efeitos desta lei, consideram-se centros comerciais e shopping

centers  os  estabelecimentos  com  área bruta  locável  superior  a  8.000m² (oito  mil

metros quadrados).

Art. 3º - Os estabelecimentos de que trata esta lei terão o prazo de cento e oitenta

dias a contar de sua publicação para se adequarem às exigências nela contidas.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a disponibilizar o Espaço Família nos

parques e nas estações de metrô da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU.

Art. 5º - A infração às disposições desta lei acarretará ao responsável infrator, após

o descumprimento de advertência por escrito, a imposição de pena de multa no valor

de 30 Ufemgs (trinta Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) a 300 (trezentas)

Ufemgs, sempre de acordo com o critério da proporcionalidade e da razoabilidade.

Art. 6º - O regulamento desta lei definirá o detalhamento técnico de sua execução.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Inicialmente, verifica-se que, conforme o art. 24, incisos V e XV, da

Constituição  Federal,  compete  ao  Estado  legislar  sobre  produção  e  consumo  e

proteção à infância e à juventude. Assim, com base nas premissas aqui  emitidas,

também cabe ao Estado legislar sobre a matéria que ora se discute.

Uma situação  extremamente  desconfortável,  enfrentada  por  famílias  que  levam

suas crianças para passear, é a falta de fraldário e banheiro adequado para crianças



1298
____________________________________________________________________________

com  até  10  anos  de  idade.  Já  não  é  de  hoje  que  pais  e  mães  passam

constrangimento  ao  levar  seus  filhos  menores  ao  banheiro.  Seja  porque  não

encontram instalações sanitárias adequadas, com tamanho e altura proporcionais à

criança, seja porque, no caso da mãe com o filho, a genitora não tem outra opção

senão levá-lo ao banheiro feminino. E não podemos nos esquecer do caso do pai

com a filha, em que muitos preferem pedir a mulheres estranhas para levar a criança

ao banheiro.

Esse embaraço, que viola a intimidade da criança, fez surgir a necessidade de uma

norma que tornasse obrigatória a criação de um espaço próprio e comum para o uso

por parte das crianças, resolvendo um problema que afeta pais e responsáveis há

muito tempo. 

A nosso ver, o estabelecimento que se propõe a atender famílias deve ter o mínimo

de compreensão para perceber as necessidades das crianças e entender que estas

também são consumidores e sujeitos de direito. Assim, quando um “shopping center”,

por exemplo, não se atenta para o fato de que as crianças necessitam de fraldário e

de banheiros apropriados, não está atendendo de forma adequada essa parcela da

população, violando, dessa forma, princípio jurídico de defesa do consumidor.

Afinal, o Código de Defesa do Consumidor determina a prestação de serviço de

forma adequada, no seu art. 20, § 2º:

“§ 2° - São impróprios os serviços que se mostrem i nadequados para os fins que

razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas

regulamentares de prestabilidade.”

Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente é explícito quanto ao direito da

criança:

“Art.  71  -  A  criança  e  o  adolescente  têm  direito  a  informação,  cultura,  lazer,

esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição

peculiar de pessoa em desenvolvimento.” 

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, do Trabalho 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 1.735/2011

Declara de utilidade pública a Fundação para o Desenvolvimento Educacional e

Social Santo Ivo - Fundesi -, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação para o Desenvolvimento

Educacional e Social Santo Ivo - Fundesi -, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Luiz Henrique

Justificação: A Fundação para o Desenvolvimento Educacional e Social Santo Ivo -

Fundesi - desenvolve atividades voltadas para atender as necessidades sociais das

comunidades  de  Montes  Claros  e  região,  primando  sempre  por  evidenciar  a  real

necessidade do indivíduo para a  inserção nos  programas mais  adequados à  sua

realidade.

A  Fundesi  presta,  segundo  relatório  das  atividades,  assistência  a  crianças  e

adolescentes,  com  acompanhamento  de  assistente  social.  Com  objetivos

consistentes, essa entidade busca sempre realizar ações de proteção e preservação

da  vida  por  meio  de  diversos  canais  sociais.  Assim,  contamos  com o  apoio  dos

nobres colegas.

- 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 1.736/2011

Institui a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura

de Origem Vegetal ou Animal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura

de  Origem  Vegetal  ou  Animal,  regida  pelos  fundamentos  e  diretrizes  da  Política

Estadual  de  Resíduos Sólidos,  de que trata a Lei  nº  18.031,  de 2009,  tem como

objetivos:

I - evitar o lançamento de resíduos de óleo e gordura de origem vegetal e animal
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em rede coletora de esgoto e de drenagem de água pluvial;

II - reduzir a poluição dos solos e das águas provocada pelo descarte inadequado

de óleos e gorduras;

III - reduzir os gastos de recursos públicos aplicados em manutenção técnica das

estações de tratamento de esgoto e das redes de esgoto e de drenagem pluvial;

IV - evitar o entupimento de redes de coleta de esgoto e de drenagem pluvial.

Parágrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei  e  da  Lei  nº  18.031,  de  2009,  óleos  e

gorduras de origem vegetal ou animal, de uso culinário, doméstico ou comercial, são

resíduos  sólidos  especiais  e  necessitam  de  procedimentos  especiais  para  seu

recolhimento, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente

adequada, sujeitando-se ao que dispõe a Lei nº 13.766, de 2000.

Art. 2º - São diretrizes da Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de

Óleo e Gordura de Origem Vegetal ou Animal:

I - incentivar as práticas de reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou

animal  por  intermédio  dos  meios  de  comunicação  e  prover  apoio  técnico  para

cooperativas e associações que atuem na reciclagem;

II - conscientizar a população quanto aos danos provenientes do descarte incorreto

de  óleo  e  gordura  de  origem  vegetal  e  animal  no  meio  ambiente  e  quanto  às

vantagens de sua reutilização;

III  -  implantar  ações  de  logística  reversa  para  resíduos  com  características

especiais;

IV -  promover estudos e desenvolvimento de projeto e programa que atenda às

finalidades do disposto nesta lei;

V  -  incentivar  a  cooperação  entre  a  União,  o  Estado,  os  Municípios  e  as

organizações não governamentais na consecução do disposto nesta lei;

VI - incrementar a fiscalização e o monitoramento do descarte de resíduos oriundos

da produção e do uso de óleos e gorduras de origem vegetal e animal;

VII  -  fomentar  investimentos  econômicos  para  o  estabelecimento  de  indústrias,

empresas e cooperativas destinadas à reciclagem dos resíduos de que trata esta lei.

Art. 3º - Na implantação da gestão dos resíduos de óleos e gorduras de origem

vegetal e animal, serão atribuídas responsabilidades a serem compartilhadas entre os
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agentes públicos e privados responsáveis pela coleta, transporte, armazenamento,

tratamento,  reciclagem  e  disposição  final  ambientalmente  adequada,  conforme

dispuser o regulamento.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Luzia Ferreira

Justificação: Observadas as dificuldades em relação à destinação de óleo e gordura

de  natureza  vegetal  ou  animal,  proponho  este  projeto  de  lei  com  o  objetivo  de

estabelecer  um regulamento  técnico específico e com o propósito  de minimizar  o

descarte  irregular  desses  resíduos,  reduzindo,  com  isso,  o  impacto  ambiental

decorrente  da  ausência  de  um  programa para  seu  tratamento,  e  de  estabelecer

normas para sua coleta e destinação de modo mais adequado. 

O tratamento e a reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal insere

inserem-se entre ospostulados da Política Estadual de Meio Ambiente, que pressupõe

em  suas  agendas  de  ação  o  combate  a  qualquer  tipo  de  poluição  ambiental,  o

estímulo à redução da geração de resíduos e o manejo ambientalmente correto dos

resíduos gerados.

Estimativas apontam que, em média, para cada cidadão há o descarte diário de

meio litro de óleo usado. A maior parte desse tipo de óleo advém do setor comercial.

Em uma cidade como Belo Horizonte, onde se supõe a existência de cerca de dez mil

bares e restaurantes, isso representa o descarte de 1,2 milhões de litros  por  dia,

lançados, no mais das vezes, nos sistemas de coleta de esgoto e de recolhimento de

águas pluviais, resultando na poluição de córregos e rios.

Friso que, quando descartado na pia, além de entupir  o ralo, o óleo de cozinha

desce pela rede de esgoto e alcança rios ou o mar. Ao entrar em contato com os

mananciais  hídricos,  o  óleo  cria  uma  camada  em  cima  da  água  que  impede  a

penetração solar, causando a morte da fauna aquática, uma vez que a oxigenação da

água não é processada. Além disso, quando é despejado, o óleo pode ir para o solo,

impermeabilizando-o e podendo causar enchentes.

Este projeto de lei foi submetido à apreciação da douta consultoria desta Casa, a

qual procedeu às adequações necessárias de forma e de conteúdo. Dessa forma,
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solicito  aos  meus  nobres  pares  o  necessário  apoio  para  seu  aprimoramento  e

posterior aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.061/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.737/2011

Institui  o  Programa  Psiquiatria  em  Movimento,  no  Âmbito  do  Estado  de  Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído,  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  o  Programa

Psiquiatria em Movimento, a fim de levar a atividade física aos hospitais estaduais de

atendimento psiquiátrico e melhorar a eficácia no tratamento psiquiátrico, facilitando a

reinserção social das pessoas portadoras de transtornos mentais.

Art. 2º - O Programa deverá atender às diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº

10.216, de 6 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas

portadoras  de  transtornos  mentais  e  redireciona o  modelo  assistencial  em saúde

mental”.

Art. 3º - O Programa Psiquiatria em Movimento será composto por profissionais de

educação física e da área de saúde mental, que atuarão de forma multidisciplinar.

Parágrafo  único  -  O  treinamento  desses  profissionais  será  ministrado  por

profissionais  da  área  de  educação  física  e  de  saúde  mental  por  meio  de  aulas

teóricas e práticas e, ao término do treinamento, receberão certificados de conclusão.

Art.  4º - A atividade física será realizada pelo paciente que atenda as seguintes

condições:

I  -  estar  apto  fisicamente,  de  acordo  com  atestado  fornecido  pelo  médico  que

acompanha o tratamento;

II  -  ter  sido  indicado  para  realizar  a  atividade  pelo  médico  que  acompanha  o

tratamento psiquiátrico;

III -  estar em regime de internação ou em regime de tratamento ambulatorial  no

hospital estadual integrado ao Programa.

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo,  através  de  seu  órgão  competente,  poderá  firmar
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convênios  com  universidades,  para  que  profissionais  e  estagiários  de  Educação

Física e de saúde atuem no Programa.

Art.  6º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º - O Poder Executivo, por intermédio do órgão competente, regulamentará

esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Marques Abreu

Justificação: O tratamento psiquiátrico gera muitos efeitos colaterais, principalmente

por  causa  da ação dos  medicamentos  ministrados,  embora  não  se  utilizem  mais

técnicas que causam sofrimento e exclusão da pessoa da sociedade. A psiquiatria

evoluiu,  e  hoje  busca-se  a  reinserção  social  e  tratamentos  menos  agressivos,

conciliados com soluções alternativas. Nesse sentido, a Lei Federal nº 10.216, de

6/4/2001,  que “dispõe sobre  a  proteção e  os  direitos  das  pessoas  portadoras  de

transtornos  mentais  e  redireciona  o  modelo  assistencial,  em  saúde  mental”

estabelece,  em  seu  art.  4º,  §  2º,  que  o  tratamento  será  estruturado  de  forma  a

oferecer  assistência  integral  à pessoa portadora  de transtornos  mentais,  incluindo

serviços  médicos,  de  assistência  social,  psicológicos ocupacionais,  lazer  e  outros

serviços. Como se sabe, a prática de atividade física proporciona benefícios físicos e

mentais para todos os indivíduos, em razão da liberação de substâncias químicas

pelo  cérebro.  Sendo  assim,  é  imprescindível  para  a  eficácia  do  tratamento

psiquiátrico,  seja  como  assistência  ocupacional,  seja  como  lazer,  a  prática  do

exercício físico, que pode ser desenvolvido através de ginástica propriamente dita ou

até mesmo de forma lúdica, por meio de jogos e brincadeiras. Sob esse enfoque, foi

elaborada esta proposição, que será bem vista por toda a comunidade ligada à área

de saúde mental.

- 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 1.738/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Clube  de  Maior  Idade  Renascer,  com  sede  no
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Município de Cláudio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Maior Idade Renascer, com

sede no Município de Cláudio.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Neider Moreira

Justificação: O Clube de Maior Idade Renascer atende todos os requisitos da Lei nº

15.430,  de  2005.  Fundado  em  10/5/96,  no  Município  de  Cláudio,  seus  objetivos

estatutários  são a proteção da saúde,  da família,  da maternidade,  da criança,  da

adolescência e da velhice, através de campanhas, palestras e encontros; o incentivo

ao aleitamento materno; o combate às doenças transmissíveis ou infectocontagiosas,

em integração com os órgãos competentes existentes  no Município;  o combate à

fome e à pobreza, com a distribuição de cestas básicas, agasalhos e medicamentos,

entre outros.

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 1.739/2011

Declara de utilidade pública a União das Associações Comunitárias dos Moradores

do Aglomerado da Serra e São Lucas - Uamasul -, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Uni ão das Associações Comunitárias

dos Moradores do Aglomerado da Serra e São Lucas -  Uamasul -,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Paulo Lamac
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Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que  declara  de  utilidade  pública  a  União  das  Associações  Comunitárias  dos

Moradores do Aglomerado da Serra e São Lucas - Uamasul. Trata-se de entidade

sem fins lucrativos, fundada em 2003, que atua na realização de atividades sociais,

culturais e de lazer. Atua também junto a órgãos públicos e particulares visando à

melhoria  da  qualidade de vida  dos  moradores  e  estabelecimentos  da  região  e  à

preservação do meio ambiente.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a

aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.740/2011

Dispõe  sobre  medidas  de  proteção  e  segurança  dos  usuários  de  serviços

financeiros no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam as instituições financeiras obrigad as a realizar a implantação e a

manutenção  de  sistema  de  segurança  em  estabelecimento  que  funcione  como

correspondente  de  instituição  financeira  e  em  local  que  possua  caixa  eletrônico

instalado.

§ 1º - Entre os estabelecimentos a que se refere o “caput” deste artigo estão as

casas  lotéricas,  as  agências  dos  Correios  e  qualquer  outro  estabelecimento

contratado por  instituição financeira  para  a  prestação de serviços a  seus  clientes

finais que envolvam movimentação de numerário.

§  2º  -  Em  caso  de  instalação  de  caixas  eletrônicos  de  instituições  financeiras

diversas  em  um  mesmo  local,  a  responsabilidade  pela  implantação  e  pela

manutenção do sistema de segurança poderá ser compartilhada pelas  instituições

financeiras envolvidas.

Art. 2º - O sistema de segurança de que trata o art. 1° deve incluir, sem prejuízo de

outras exigências legais:

I - a presença de vigilantes durante o horário de atendimento ao público;
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II  -  a  instalação de equipamentos de captação e gravação de imagens na área

externa da cabine do caixa eletrônico.

Art.  3º  -  O descumprimento do disposto nesta lei  sujeita  o infrator às seguintes

penalidades:

I - advertência para que seja sanada a irregularidade no prazo de 30 (trinta) dias;

II - multa a ser aplicada nos seguintes valores e nas seguintes condições:

a) R$50.000,00 (cinquenta mil reais) se, decorrido o prazo previsto no inciso I deste

artigo, persistir a irregularidade;

b) acréscimo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao valor da multa prevista na

alínea “a” a cada reincidência, até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Art. 4º - O Executivo, por meio de seu órgão competente, fiscalizará o cumprimento

desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Paulo Lamac

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que  dispõe  sobre  medidas  de  proteção  e  segurança  dos  usuários  de  serviços

financeiros no Estado de Minas Gerais.

Sua apresentação fundamenta-se no propósito de garantir  maior  segurança aos

usuários  de  serviços  financeiros  em  estabelecimentos  que  funcionem  como

correspondente de instituição financeira e em locais que possuam caixa eletrônico

instalado, uma vez que, ao terceirizar esse serviço, as instituições financeiras muitas

vezes não disponibilizam proteção capaz de inibir atos de violência, como assalto e

sequestro-relâmpago.

Por sua vez, os correspondentes bancários, além de não possuírem condições de

manter sistema de segurança específico para os usuários dos serviços financeiros,

não podem ser responsabilizados pela vigilância de movimentação bancária que não

advém  de  sua  atividade  fim.  Tanto  que,  para  a  contratação  dos  serviços  dos

correspondentes bancários, o banco ou instituição financeira deve elaborar contrato

com a empresa interessada, em que constem, entre outras, a cláusula de garantia de

total  responsabilidade da instituição autorizada  pelo  Banco Central  pelos  serviços
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prestados pelos correspondentes bancários.

Considerando-se  a  necessidade  de  garantir  um  ambiente  seguro  nos

estabelecimentos  contratados  por  instituições  financeiras,  este  projeto  de  lei  se

apresenta como solução viável, que contribuirá para a redução da atuação criminosa

contra os usuários dos serviços financeiros em nosso Estado.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo Deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.637/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.741/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserções, nos livros didáticos distribuídos nas

escolas  públicas  estaduais  aos  alunos  dos  ensinos  fundamental  e  médio,  de

informações impressas sobre os malefícios do consumo de álcool, tabaco e drogas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica obrigatória a inserção, em todo livro didático adquirido pelo Poder

Executivo para a distribuição aos alunos dos ensinos fundamental e médio da rede

estadual de ensino, de informações impressas sobre os malefícios do consumo de

álcool, tabaco e drogas.

Art. 2º - O texto informativo será redigido pela Secretaria de Estado de Educação

em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde e enviado à editora, devendo

haver no mínimo uma inserção a que se refere o art. 1º desta lei a cada cinquenta

páginas dos livros didáticos a serem impressos.

§  1º  -  O  texto  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo  ocupará  página  inteira,

podendo, além do texto, conter ilustrações.

§ 2º - Em caso de desídia ou omissão da editora em relação à inserção a que se

refere esta lei, caberá aos representantes das Secretarias de Estado de Educação ou

de Saúde, no prazo de até dez dias do recebimento dos livros didáticos, notificar o

representante  da  editora  para,  no  prazo  de  até  dez  dias  do  recebimento  da

notificação, sanar a irregularidade, sob pena de multa de 500 Ufemgs (quinhentas

Unidades Fiscais do Estado).
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Art. 3º - O valor arrecadado da multa a que se refere o § 2º do art. 2º desta lei será

destinado  a  programas  estaduais  de  combate  ao  alcoolismo,  ao  tabagismo  e  às

drogas.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  a  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias,

contados da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: Originada em iniciativa do ex-Deputado Fábio Avelar (Projeto de Lei nº

1.815/2007), esta proposição visa contribuir com a nobre tarefa do Estado de elaborar

políticas públicas que garantam aos cidadãos acesso às informações de interesse

para a saúde,  notadamente aquelas  que objetivam esclarecer,  principalmente  aos

jovens,  sobre  os  riscos  e  danos  à  saúde  e  sobre  as  medidas  de  prevenção  do

consumo de álcool, tabaco e drogas.

A Constituição Estadual dispõe no inciso II do parágrafo único do art. 186 e no art.

195, respectivamente, o seguinte: “II -  acesso às informações de interesse para a

saúde, obrigado o Poder Público a manter a população informada sobre os riscos e

danos à saúde e sobre as medidas de prevenção e controle” e “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”. Salienta-se,

assim, a importância dessa importante medida legislativa para a formação das nossas

crianças e jovens em fase escolar.

Na certeza de contar com a colaboração dos parlamentares desta Casa Legislativa,

solicito a aprovação desta proposição.

- 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 1.742/2011

Declara de utilidade pública a Cia. Cultural Teatral Raízes e Artes - Ciacra -, com
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sede no Município de Santana do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Cia. Cultural Teatral Raízes e Artes -

Ciacra -, com sede no Município de Santana do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: A Cia. Cultural Teatral Raízes e Artes - Ciacra -, com sede no Município

de  Santana  do Paraíso,  é  uma sociedade de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,

filantrópica, que tem como objetivos promover o aprimoramento e o desenvolvimento

da cultura, apoiando, elaborando, executando e incentivando projetos que promovam

a cultura brasileira em toda sua diversidade. 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,  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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.743/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 942/2007)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas projetistas e de construção civil

proverem os imóveis residenciais e comerciais de dispositivo para captação de água

da chuva e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Ficam obrigadas as empresas projetistas e de construção civil  a prover

coletores, caixa de armazenamento e distribuidores para água da chuva, nos projetos

de  empreendimentos  residenciais  que  contenham  mais  de  vinte  unidades

habitacionais ou nos de empreendimentos comerciais com mais de 50m² (cinqüenta

metros quadrados) de área construída, no Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - A caixa coletora de água da chuva, nos empreendimentos residenciais e
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comerciais referidos nesta lei, terá tamanho compatível com o previsto nas normas

vigentes.

Parágrafo  único  -  As  águas  da  chuva  captadas  serão armazenadas  em  caixas

coletoras próprias, sendo sua utilização voltada para usos secundários, como lavação

de prédios e veículos automotores, irrigação de jardins, descarga em vasos sanitários

e demais atividades conexas, vedado o uso para consumo e higiene pessoal.

Art.  3º - As empresas projetistas e de construção civil  terão o prazo de cento e

oitenta dias para adequarem seus projetos ao cumprimento desta lei.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Rosângela Reis

Justificação:  A  proposição  obriga  as  empresas  de  construção  civil  a  instalar

dispositivo para a captação de água da chuva nos imóveis residenciais e comerciais,

aproveitando-a  para  fins  secundários,  como,  por  exemplo,  lavagem  de  prédios  e

veículos, irrigação de jardins, descargas de vasos sanitários e outros.

Anualmente,  o governo do Estado,  por  meio da Companhia de Saneamento de

Minas Gerais -  Copasa-MG -,  investe milhões de reais  no tratamento de  água.  A

utilização dessa água tratada para atividades não relacionadas ao consumo humano

proporciona  imenso  desperdício  dos  recursos  hídricos  oferecidos  à  sociedade,

aumentando os custos para o consumidor final.

Além disso, podemos enxergar um prejuízo em relação ao meio ambiente, uma vez

que, no contexto atual, é constante a preocupação com a possível escassez desse

recurso natural de importância vital.

Portanto, a aprovação deste projeto de lei  é de suma importância, tanto para a

economia dos gastos mensais do consumidor final,  quanto para a preservação do

meio  ambiente,  a  partir  do  momento  em  que  a  sua  intenção  é  condicionar  a

sociedade a utilizar as águas da chuva para as atividades consideradas secundárias.

Pelo exposto, peço o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação deste projeto

de lei de grande relevância para a sociedade mineira.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Agostinho

Patrus Filho. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.665/2011, nos termos do § 2º do art.
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173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.744/2011

Obriga os promotores de eventos musicais de médio e grande porte no Estado que

tenham  a  presença  de  artistas  nacionais  e  internacionais  a  contratar  músicos

regionais para abertura ou participação no evento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  promotores  de  eventos  musicais  de  médio  e  grande  porte

realizados no Estado, com a participação de artistas nacionais e internacionais e com

previsão de público superior a três mil pessoas, obrigados a contratar pelo menos

uma banda ou músico regional para se apresentar durante o evento.

Art.  2º  -  A exigência  contida  no  art.  1º  se  estende  a  eventos  periódicos  com

realização anual,  como micaretas  e  festivais,  e  eventos realizados  por  entidades,

sindicatos e prefeituras, como exposições agropecuárias e comerciais e aniversários

de Municípios.

Art. 3º - A apresentação do contrato com artista ou banda local ou regional se torna

exigência obrigatória  para a liberação de documentos fornecidos pelo  governo do

Estado para liberação da realização de eventos como Projeto Técnico para Eventos

Temporários do Corpo de Bombeiros.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Tadeuzinho Leite

Justificação:  A  obrigatoriedade  da  contratação  de  músicos  regionais  para  se

apresentarem em eventos de médio e grande porte realizados em Minas Gerais terá

grande efeito  na  valorização dos artistas  mineiros,  que geralmente são ignorados

pelos promotores culturais. Além de proporcionar mais espaço para divulgação dos

artistas mineiros, a iniciativa aumenta o mercado de trabalho para os músicos locais.

A  medida  não  causará  ônus  significativos  aos  promotores,  levando-se  em

consideração que os cachês pagos aos músicos regionais são insignificantes diante

das volumosas quantias investidas nesses eventos, principalmente no pagamento a

artistas de renome nacional e internacional.

Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação desta
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iniciativa.

- 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 1.745/2011

Institui a Bolsa-Aprendiz e autoriza que empresas instaladas no Estado recrutem

menores  aprendizes  em  número  equivalente  a  até  5%  (cinco  por  cento)  de  seu

quadro de funcionários e descontem o valor de meio salário mínimo, pago a título de

bolsa, do ICMS devido ao Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  as  empresas  instaladas  no  Estado  autorizadas  a  recrutar

adolescentes  e  jovens  aprendizes  na  faixa  etária  de  16  a  20  anos,  em  número

equivalente a até 5% (cinco por cento) de seu quadro de funcionários.

Art. 2º - Os aprendizes permanecerão na empresa durante quatro horas por dia,

durante  no  máximo  doze  meses,  período  em  que  aprenderão  a  desenvolver

atividades  relativas  ao  funcionamento  da  empresa  e  pelo  qual  receberão  bolsa

equivalente a meio salário mínimo.

Art. 3º - O valor de meio salário mínimo, pago a título de bolsa ao jovem aprendiz,

poderá ser deduzido do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

- ICMS - devido pela empresa ao Estado.

Art.  4º  -  Para  ter  direito  ao  benefício,  a  empresa  deverá  se  cadastrar  junto  à

Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego,  que  ficará  responsável  pela

fiscalização do cumprimento das exigências contidas nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Tadeuzinho Leite

Justificação:  O  projeto  tem  como  objetivo  facilitar  o  acesso  de  jovens  e

adolescentes  ao  mercado  de  trabalho.  Na prática,  empresas da iniciativa  privada

seriam  utilizadas  como  escola  para  formação  de  mão  de  obra.  E  muitos  dos

aprendizes  podem ser  inclusive  contratados pela  empresa ao final  do período de

“estágio”, que é de 12 meses. No caso de uma empresa com 100 funcionários, por

exemplo, o recrutamento de cinco aprendizes (número que equivale a 5% do quadro
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de funcionários) totalizaria um custo mensal de R$1.350,00, valor que não causaria

nenhum impacto se deduzido do ICMS devido.  O custo mensal  de R$270,00 por

aprendiz também é infinitamente inferior  ao que custaria a formação do jovem em

uma  escola  profissionalizante,  principalmente  se  levarmos  em  conta  que  os

investimentos  em  estrutura  física,  monitores  e  equipamentos  deixarão  de  existir,

sendo encampados pela empresa participante.

Apelo para o alcance social da iniciativa, que poderá, a custo muito baixo, inserir

milhares de jovens mineiros no mercado de trabalho.

Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação

desta iniciativa.

- 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 1.746/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  implantar  equipe  multidisciplinar  composta  de

psicólogo  e  assistente  social  para  acompanhamento  de  alunos  e  familiares  nas

escolas estaduais localizadas em regiões de risco como aglomerados e áreas com

alto índice de criminalidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  implantar  equipe  multidisciplinar

composta  de  psicólogo  e  assistente  social  para  prestar  assistência  a  alunos  em

situação de risco e suas famílias nas escolas estaduais localizadas em regiões como

aglomerados e áreas com alto índice de criminalidade.

Art.  2º  -  Caberá  à  Secretaria  de  Estado  de Educação  definir  quais  as  escolas

necessitam da assistência de que trata esta lei,  de acordo com sua localização e

demanda.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Tadeuzinho Leite

Justificação: Nas comunidades consideradas como áreas de risco, onde o índice de

criminalidade é elevado, além da educação curricular, muitos alunos necessitam de

assistência  social  e  psicológica  para  amenizar  situações  como o  convívio  com  a
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violência,  os  conflitos  familiares  e  o  “bullying”.  A  atuação  de  profissionais

especializados  nas áreas  de  assistência  social  e  psicologia  terá  grande efeito  na

prestação de assistência aos alunos e seus familiares no enfrentamento de situações

que têm se tornado comuns nas escolas da rede estadual, como agressões contra

colegas e professores, atitudes de indisciplina e envolvimento com álcool e drogas.

Em muitos casos, professores, supervisores, orientadores e demais funcionários têm

dificuldades  em  lidar  com  determinadas  situações,  e  a  presença  de  profissionais

especializados  poderá  contornar  e  evitar  problemas  e  conflitos  internos  que  são

reflexo  do  dia  a  dia  conturbado e  das  situações  de risco  a  que são submetidos

milhares de alunos da rede estadual de ensino. 

Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação desta

iniciativa.

- 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 1.747/2011 

Dispõe  sobre  a  criação  da  Comenda  Vice-Presidente  José  Alencar  para

homenagear  personalidades  que contribuiram para o desenvolvimento  econômico-

social e o aprimoramento da atividade política em Minas Gerais. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a Comenda Vice-

Presidente José Alencar, destinada a homenagear personalidades que se destacaram

nas  atividades  empresariais,  sociais  ou  políticas  com  grande  contribuição  para  o

desenvolvimento econômico-social e político do Estado.

Art. 2º - A Comenda Vice-Presidente José Alencar é constituída de diploma alusivo

à condecoração e será entregue em Sessão Solene de homenagem aos agraciados.

Art. 3º - A Comenda Vice-Presidente José Alencar homenageará um representante

do Estado e um do País, das seguintes classes, a serem indicados pelos Deputados

desta Casa:

I - classe política; 

II - classe empresarial; 

III - classe jurídica; 
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IV - classe sociocultural. 

Parágrafo  único  -  As  comendas,  em  número  máximo  de  oito,  serão  entregues

anualmente, em sessão solene, a ser realizada na semana do nascimento do Vice-

Presidente, tendo como referência para comemoração o dia do seu nascimento, 17

de outubro.

Art. 4º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de verbas próprias a

serem consignadas nos orçamentos dos exercícios financeiros desta Casa Legislativa

em que ocorrerem as nomeações.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Tenente Lúcio

Justificação:  A  Comenda  Vice-Presidente  José  Alencar  tem  por  objetivo

homenagear personalidades que se destacaram nas atividades empresarial, social e

política  do  Estado  e  do  País,  que  tenham  contribuído  para  o  desenvolvimento

econômico-social do Estado e para o engrandecimento da atividade política em Minas

Gerais e no País. 

A  comenda  proposta  se  baseia  na  imagem  de  competência  administrativa  e

empresarial do Vice-Presidente José Alencar e no principal legado da vida política

deixado por ele na história de Minas e do nosso país, vida sempre pautada pela ética,

pela  lisura dos seus atos,  pela  correição no trato  da coisa pública,  pela lealdade

absoluta  com  seus  pares  e  colaboradores,  pela  honestidade  de  seus  atos  e,

principalmente, pelo compromisso e respeito ao povo mineiro e brasileiro.

Essas características de sua personalidade devem balizar a escolha dos agraciados

com esta valorosa comenda, a ser concedida pela Assembleia Legislativa de Minas

Gerais. Os homenageados deverão ter uma história de vida também pautada nesses

valores e deverão ter contribuído para que a imagem de Minas Gerais se destacasse

perante todo o País, como um Estado em que as atividades empresariais, sociais e

políticas  se  complementam e  os  donatários  do  poder  advindos  dessas atividades

devem sempre buscar o aprimoramento das instituições públicas e privadas em prol

da melhoria de vida do nosso povo e da dignificação da atividade política. 

Para destacar a figura política e social desse grande cidadão mineiro, motivo de
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orgulho para todos nós, gostaria de apresentar um breve histórico da vida do nosso

querido Vice-Presidente José Alencar, exemplo de coragem, espiríto de luta e fé.

Nascido em 17/10/31, em Muriaé, José Alencar foi o 11º filho de um total de 15 do

casal Antônio Gomes da Silva e Dolores Peres Gomes da Silva. Casado com Mariza

Campos  Gomes  da  Silva,  deixou  três  filhos:  Josué  Christiano,  Maria  da  Graça  e

Patrícia.

Começou a trabalhar aos 7 anos, no balcão da loja do pai, em Muriaé. Em 1946, aos

15, deixou a casa da família, na zona rural, para trabalhar como balconista em uma loja

de tecidos da cidade. Dois anos depois, em maio de 1948, mudou-se para Caratinga,

onde conseguiu emprego como vendedor. Ao completar 18, em 1950, Alencar abriu seu

próprio  negócio,  com  a  ajuda  de  um  dos  irmãos.  Em  1967,  em  parceria  com  o

empresário  e  Deputado  Luiz  de  Paula  Ferreira,  fundou,  em  Montes  Claros,  a

Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas -,  hoje um dos maiores grupos

industriais têxteis do País.

Nos  anos  seguintes,  foi  Presidente  da  Associação Comercial  de  Ubá,  Diretor  da

Associação Comercial de Minas, Presidente do Sistema Federação das Indústrias do

Estado de Minas Gerais e Vice-Presidente da Confederação Nacional da Indústria.

Estabelecido no setor empresarial, candidatou-se ao governo de Minas em 1994 e,

em 1998, disputou uma vaga no Senado Federal, elegendo-se por Minas Gerais com

quase 3 milhões de votos. No Senado, foi  presidente da Comissão Permanente de

Serviço de Infraestrutura, membro da Comissão Permanente de Assuntos Econômicos

e de Assuntos Sociais.

Embora tenha se caracterizado como a principal voz dissonante do governo Lula em

relação à política de juros ao longo dos oito anos de mandato, sua inclusão na chapa

de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002 foi decisiva para que o petista conquistasse o

apoio do empresariado e, pela primeira vez, a Presidência do País.

A presença  de  Alencar  foi  decisiva  na  vitória  de  Lula  ao  angariar  o  apoio  do

empresariado,  desconfiado  com  a  possibilidade  de  um  Presidente  da  República

sindicalista. Em 2004, Alencar passou a acumular a Vice-Presidência com o cargo de

Ministro  da Defesa,  função que exerceu  até  março  de 2006.  Em 2007,  assumiu  o

segundo mandato como Vice-Presidente após ser reeleito, novamente, ao lado de Lula.
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Alencar se desligou do Partido Liberal - PL - em 2005 e, juntamente com outros ex-

membros do PL, participou da fundação de um novo partido: o Partido Republicano

Brasileiro - PRB.

No tempo em que ocupou o cargo de Vice-Presidente, ganhou os títulos de Cidadão

Honorário dos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, do Distrito Federal

e de 53 Municípios brasileiros, sendo 51 deles em Minas Gerais.

Crítico feroz dos juros altos impostos ao País desde o início do primeiro mandato, o

empresário foi voz discordante da política econômica do governo Lula. O titular do

Ministério da Fazenda mudou, mas não o discurso de Alencar. Ao longo de oito anos,

sua  posição  pela  queda  na  taxa  de  juros  foi  tão  ferrenha  que  se  tornou  marca

registrada sua, tanto que, ao comentar o bom estado de saúde do então Vice após a

cirurgia de 17 horas a que ele se submeteu em janeiro de 2009 - a mais complexa

que enfrentou na luta contra o câncer -, o então Presidente Lula afirmou, em tom de

brincadeira: “Tenho certeza de que a primeira palavra dele quando acordar será para

pedir a redução da taxa de juros”.

José Alencar lutou contra o câncer desde 1997, mas a doença acabou por levá-lo à

morte depois de 14 anos. Alencar  foi  internado no hospital  Sírio-Libanês, em São

Paulo, a menos de uma semana do 2º turno das eleições. Por estar hospitalizado,

não pôde registrar seu voto no pleito, que se encerrou com a vitória da petista Dilma

Rousseff, sua grande amiga nos últimos anos.

Hospitalizado, perde a posse de Dilma Rousseff. Apesar da insistência do então

Vice-Presidente  em  acompanhar  a  transmissão  de  cargo  de  Lula  para  Dilma

Rousseff, os médicos não permitiram a viagem dele até Brasília.

Em janeiro de 2011, quando a capital paulista completou 457 anos, Alencar recebeu

a Medalha 25 de Janeiro, uma homenagem da Prefeitura, das mãos da Presidente

Dilma Rousseff.  O ex-Vice deixou o hospital,  com autorização da equipe  médica,

somente para a cerimônia.

Visivelmente emocionado, Alencar afirmou que fazia um discurso “de coração” e

que estava “vencendo as dificuldades”. Disse ele: "Eu tinha um texto preparado no

bolso, mas resolvi falar do coração. Ainda que [as dificuldades] sejam fortes, estamos

vencendo. Quem fica num hospital esse tempo todo, tem muitas reflexões... Se eu
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morrer agora, é um privilégio, porque é tanta gente torcendo por mim... Se eu morrer

agora, tá bom demais”. O evento contou com a presença do ex-Presidente Lula e de

inúmeras autoridades políticas e empresariais de todo o País.

José Alencar faleceu na tarde de 29/3/2011, depois de toda uma vida dedicada ao

País e ao nosso povo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.748/2011

Altera o art. 1º da Lei nº 13.860, de 25 de abril de 2001, que declara de utilidade

pública a Creche Escola Infantil São Cosme e São Damião, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 13.860, de 25 de abril de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Educação  Arca  da

Aliança.”.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Duilio de Castro

Justificação: A entidade de que trata esta proposição continua desenvolvendo suas

ações pautada pelo espírito filantrópico e coletivo, conforme seu estatuto, e atende

aos requisitos exigidos pela Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de

utilidade pública.

Para  validar  a  nova  denominação  e  regularizar  a  documentação  da  entidade,

contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei, que dá

nova redação ao art. 1º da Lei nº 13.860, de 25/4/2001.

- 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 1.749/2011

Dá a denominação de Camilo Teixeira da Costa ao trecho rodoviário que liga os
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Municípios de Belo Horizonte e Santa Luzia - MG 20.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Camilo Teixeira da Costa o trecho rodoviário que liga os

Municípios de Belo Horizonte e Santa Luzia - MG 20. .

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Fred Costa

Justificação:  O projeto de lei  que apresentamos tem como finalidade denominar

trecho da MG 20, em homenagem a Camilo Teixeira da Costa.

Formado em Direito em 1952, Camilo Teixeira da Costa sem dúvida contribuiu muito

para a história do jornalismo brasileiro. Começou a trabalhar nos Diários Associados

como redator, em 1963, onde trabalhou com os Diretores Geraldo Teixeira da Costa e

Theódolo  Pereira.  Ocupou  diversos  cargos  administrativos,  como  Subgerente  de

Rádio e Televisão, Subgerente-Geral, Diretor-Financeiro, Diretor-Executivo e Diretor-

Geral do jornal “Estado de Minas”.

Condômino  dos  Associados  desde  1976,  também  integrou  comissões  de

importantes jornais do grupo e foi Vice-Presidente da Fundação Assis Chateaubriand.

Seu  último  cargo  foi  o  de  Presidente  do  Conselho  Administrativo  dos  Diários

Associados em Minas Gerais. 

Camilo Teixeira da Costa nasceu em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo

Horizonte. Foi casado com Nerly Blázio, com quem teve quatro filhos, e com Solanda

Teixeira  da  Costa,  com  que teve  dois.  Deixou ainda  dez  netos  e  duas  bisnetas.

Faleceu aos 85 anos, em 26/11/2009.

Nas palavras do Senador Aécio Neves, quando ainda Governador de Minas Gerais,

Camilo Teixeira da Costa “foi um líder de seu tempo e um dos maiores construtores

do jornalismo mineiro.  Ainda hoje, seu exemplo e dedicação a Minas inspiram as

novas  gerações.  Tenho  certeza  de  que  sua  memória  será  honrada  por  seus

conterrâneos”.

Consideramos merecida a homenagem de perpetuar seu nome com a denominação

da rodovia que liga os Municípios que marcaram sua existência, para o que contamos

com o apoio dos nobres pares.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.750/2011

Torna  obrigatória  a  instalação de portal  detector  de  metal  nas  escolas  públicas

estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a instalação de detector de metal nos acessos de entrada às

escolas públicas estaduais.

§  1º  -  O  ingresso  de  qualquer  pessoa  às  escolas  públicas  estaduais  fica

condicionado à passagem pelo portal a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 2º - Observada alguma irregularidade após a passagem pelo portal detector de

metal, será realizada inspeção dos pertences do interessado.

Art. 2º - As escolas públicas estaduais terão 180 dias para se adaptarem visando ao

cumprimento desta lei.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Fred Costa

Justificação: O projeto em tela visa coibir a violência praticada nas escolas públicas

estaduais, mas primeiramente visa à defesa do bem maior que é a vida humana.

Não  precisamos  nem  nos  estender  nesta  justificação,  pois  todos  temos

acompanhado, nos noticiários, reportagens sobre a tragédia no Rio de Janeiro.

Estamos atônitos com os níves de violência que a humanidade tem alcançado.

Nosso  projeto  é  apenas  uma  tentativa  de  unirmos  forças  contra  todo  tipo  de

violência. Sendo assim, contamos com o apoio de nossos nobres pares para 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 1.751/2011

Dá denominação ao trecho da rodovia que liga o Município de João Pinheiro ao
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Município de Urucuia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Deputado Dálton Canabrava o trecho da MG-181

que liga o Município de João Pinheiro ao Município de Urucuia.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Inácio Franco

Justificação:  O  Deputado  Dálton  Moreira  Cananbrava,  falecido  em  23/3/2011,

exerceu sempre com denodo as funções de político, médico e fazendeiro. Nasceu em

22/12/24 em Curvelo. Ingressou na política como Vereador (1954-1958/1959-1963) e

foi Presidente da Câmara Municipal de Curvelo, de 1955 a 1958.

Exerceu mandato como suplente de Deputado Estadual na 5ª Legislatura (1963-

1967) e foi Deputado efetivo da 6ª a 10ª Legislatura (1967-1987), tendo ocupado o

cargo de Presidente das Comissões de Saúde Pública (1971) e Saúde e Ação Social

(1973-1974; 1979-1982);  Vice-Presidente das Comissões de Saúde Pública (1967-

1969) e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas (1968), entre outros.

Foi Presidente da Assembleia no período de 1985 a 1986, quando exerceu o cargo

de Governador do Estado e autorizou a pavimentação de toda a Rodovia MG-181,

contribuindo para o melhor acesso da população e o desenvolvimento da região.

Por esta razão, entendemos merecida a homenagem que ora se propõe, para que o

trecho da MG-181,  que liga  referidos  Municípios,  receba seu nome,  perpetuando

assim um pequeno feito entre as suas grandes realizações.

- 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 1.752/2011

Institui  medidas  para  o  incentivo  a  cidadania  fiscal  no  Estado  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  adquirentes  de  mercadorias,  bens  e  serviços  de  transporte

interestadual e intermunicipal poderão exigir do fornecedor a entrega de documento
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fiscal hábil com a finalidade de incentivar a arrecadação tributária para o Estado.

Parágrafo  único  –  O  acréscimo  da  arrecadação  proveniente  desta  lei  será

adicionado à arrecadação prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º – A pessoa natural ou jurídica que adquirir mercadorias, bens ou serviços de

transporte interestadual e intermunicipal de estabelecimento fornecedor localizado no

Estado que seja contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias  e  Sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicações – ICMS, fará jus ao recebimento de créditos do

Tesouro do Estado.

§ 1º – Os créditos previstos no “caput” deste artigo somente serão concedidos se:

I – o documento relativo à aquisição for um Documento Fiscal Eletrônico;

II – o adquirente, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda

– CPF/MF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF, for:

a) pessoa física;

b) empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e

Contribuições – Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal nº 123,

de 14 de dezembro de 2006;

c) entidade de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública

pelo Estado de Minas Gerais;

d) condomínio edilício.

§ 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  –  relativamente  às  operações  de  fornecimento  de  energia  elétrica  e  gás

canalizado ou de prestação de serviço de comunicação;

III – não indicar corretamente o adquirente.

Art. 3º – O valor correspondente a até 30% (trinta por cento) do ICMS que cada

estabelecimento tenha efetivamente recolhido será distribuído como crédito entre os

respectivos adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e

intermunicipal,  favorecidos na forma do art.  2º desta lei,  na proporção do valor de

suas aquisições.

§ 1º – Para fins de cálculo do valor do crédito a ser concedido aos adquirentes, será
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considerado:

I – o mês de referência em que ocorreram os fornecimentos;

II – o valor do ICMS recolhido relativamente ao mês de referência indicado no inciso

I.

§  2º  –  A cada  valor  mínimo  em  compras  registradas  em  Documentos  Fiscais

Eletrônicos,  o  adquirente  fará  jus  a  um  cupom  numerado  para  concorrer,

gratuitamente, a sorteio, na forma disciplinada em regulamento.

Art. 4º – A pessoa física ou jurídica que receber os créditos a que se refere o art. 2º

desta lei, na forma e nas condições estabelecidas em regulamento, 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 física ou jurídica;

III  – solicitar  depósito dos créditos em conta corrente ou poupança, mantida em

instituição do Sistema Financeiro Nacional.

§ 1º – O depósito ou crédito a que se refere o inciso III deste artigo somente poderá

ser efetuado se o valor a ser creditado corresponder a, no mínimo, 1/10 (um décimo)

do salário mínimo vigente no País;

§ 2º – Serão cancelados os créditos que não forem utilizados no prazo de cinco

anos, contados da data em que tiverem sido disponibilizados ao adquirente;

§ 3º – Não poderão utilizar os créditos os inadimplentes em relação a obrigações

pecuniárias, de natureza tributária ou não tributária, do Estado;

§ 4º  –  O IPVA, quando abatido ou quitado pelo crédito previsto no art.  2º,  não

poderá sofrer qualquer decréscimo quanto ao cálculo do percentual destinado aos

Municípios.

Art.  5º  –  O  Poder  Executivo  promoverá  campanhas  de  educação  fiscal  com  o

objetivo  de  informar,  esclarecer  e  orientar  a  população sobre  os  direitos  contidos

nesta lei.

Art. 6º – O estabelecimento fornecedor informará ao consumidor a possibilidade de

solicitar a indicação do número de seu CPF ou CNPJ no documento fiscal relativo a

operação.

Art.  7º – Ficará sujeito a multa no montante a ser definido em regulamento, por
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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.

Art. 8º – O Poder Executivo manterá, por intermédio do Banco de Desenvolvimento

de  Minas  Gerais  –  BDMG  –,  linha  de  crédito  especial  destinada  à  pequena  e

microempresa a fim de financiar, total ou parcialmente, o investimento necessário ao

atendimento do disposto nesta lei.

Art.  9º  –  O  Poder  Executivo  encaminhará  à  Assembleia  Legislativa,

quadrimestralmente,  relatório  de  prestação  de  contas  e  balanço  dos  créditos

concedidos em virtude desta lei,  com indicação detalhada de todas as operações

realizadas.

Art.  10 – O Poder  Executivo regulamentará esta lei,  no prazo de sessenta dias

contados da sua publicação.

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Inácio Franco

Justificação: Esta proposição tem o objetivo de estimular o hábito de os adquirentes

de mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e intermunicipal exigirem

do fornecedor a entrega de documento fiscal hábil, colaborando com a fiscalização de

tributos e com a redução da evasão fiscal.

Os  dispositivos  inseridos  no  texto  dispõem  sobre  a  concessão  de  crédito  pelo

governo estadual à pessoa que adquirir mercadorias, bens e serviços interestadual e

intermunicipal fornecidos por estabelecimentos localizados no Estado, desde que o

consumidor exija a emissão de documento fiscal eletrônico, ou de outro documento

fiscal hábil na forma estabelecida em regulamento.

A medida proposta não comprometerá o cumprimento da Lei de Responsabilidade

Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000), uma vez que a renúncia relativa à

concessão do crédito será compensada pelo aumento da arrecadação de tributos

decorrentes da evasão fiscal. O Estado de São Paulo já adota esse procedimento

através da Lei nº 12.685, de 28/8/2007, com bastante sucesso para os fins colimados.
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Além disso, procedimento semelhante também foi adotado pelo Município do Rio de

Janeiro, o que também confirma a viabilidade e conveniência da medida.

Por  essas razões,  contamos  com o  apoio dos nobres pares desta casa para  a

aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.271/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.753/2011

Altera a Lei nº 19.407, de 30 de dezembro de 2010, que autoriza o Estado a liquidar

débitos de precatórios judiciais, mediante acordos diretos com seus credores, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado à Lei nº 19.407, de 30 de dezembro de 2010, o seguinte

art. 4º-A, revogando-se o parágrafo único do seu art. 4º:

“Art. 4o-A – Em qualquer modalidade de compensação de créditos de precatórios

judiciais  com  débitos  líquidos  e  certos  inscritos  ou  não  em  dívida  ativa,  a

compensação  do  crédito  principal  não  abrangerá  o  valor  dos  honorários

sucumbenciais constantes do precatório,  devidos ao advogado, nem o crédito dos

honorários contratuais quando destacados do montante da condenação por decisão

judicial.”

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: A norma do parágrafo único do art. 4o da Lei nº 19.407, de 30/12/2010,

que visa a resguardar direitos legítimos dos advogados previstos na Lei Federal no

8.906,  que dispõe sobre  o  Estatuto  da Advocacia  e  a  Ordem dos Advogados  do

Brasil, deve se aplicar a qualquer caso de compensação de precatórios judiciais com

débitos perante o Estado. Sua aparente restrição às modalidades constitucionais de

compensação, referidas no “caput” do artigo, contraria o princípio constitucional da

igualdade de maneira injustificada.

Isso posto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.
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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 1.754/2011

Dispõe sobre a implantação de oficinas de trabalho nos estabelecimentos prisionais

no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - O Poder Executivo do Estado implantará oficinas de trabalho no interior dos

estabelecimentos prisionais em número suficiente para garantir o direito ao trabalho

do sentenciado, conforme suas preferências, origem urbana ou rural, aptidão física,

habilidade manual, inteligência e nível de escolaridade, observadas as normas legais

relativas à proteção do trabalho e à prevenção de acidente.

Art.  2º - As oficinas de trabalho de que trata esta lei poderão ser instaladas em

parceria com a iniciativa privada.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Maria Tereza Lara

Justificação: A instalação de oficinas de trabalho nos estabelecimentos prisionais do

Estado  dará  oportunidade para  que os  sentenciados  trabalhem e  diminuam suas

penas, além de ser uma medida socioeducativa. O trabalho auxilia na recuperação

dos  sentenciados,  permitindo,  além  da  redução  da  pena,  uma  ressocialização

proporcionada pelo trabalho. Esta medida já está prevista na lei de execução penal

do Estado e da União. Aprovando este projeto de lei, esta Assembleia estará indo ao

encontro dos anseios da população carcerária e de toda a sociedade mineira, que

anseia  pela  recuperação  dos  sentenciados,  principalmente  através  de  atividades

laborativas.  Neste  sentido  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  na

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 N° 1.755/2011

Determina  aos  órgãos  da  administração  pública  direta  e  indireta,  autarquias  e
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iniciativa privada que observem e respeitem o nome social de travestis e transexuais

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º - Fica assegurado às pessoas transexuais e travestis, nos termos desta lei,

direito  à escolha de tratamento nominal  nos atos e procedimentos promovidos no

âmbito da administração pública direta e indireta, nas autarquias, empresas públicas

e escolas públicas e privadas.

Art. 2º - Fica também, na iniciativa privada, assegurado o direito à referência por

meio  do  seu  nome  social,  quando  do  preenchimento  de  fichas  de  cadastro,

formulários e documentos congêneres.

Art. 3º - A pessoa interessada indicará, no momento do preenchimento do cadastro

ou ao se apresentar para o atendimento, o prenome que corresponda à forma pela

qual se reconheça, é identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade e

em sua inserção social.

§ 1º - Os servidores públicos deverão tratar a pessoa pelo prenome indicado, que

constará dos atos escritos.

§ 2º  -  O prenome anotado no registro civil  deve ser  utilizado para os  atos  que

ensejarão a emissão de documentos oficiais, acompanhado do prenome escolhido.

Art. 4º - Nos casos em que o interesse público exigir, inclusive para salvaguardar

direitos de terceiros, será considerado o nome civil da pessoa travesti ou transexual.

Art.  5º  -  Os  órgãos  da  administração  direta  e  as  entidades  da  administração

indireta, bem como as empresas da iniciativa privada, capacitarão seus servidores

para o cumprimento desta lei.

Art. 6º - Caberá à administração pública direta, indireta, às autarquias, empresas

públicas e  escolas  públicas e privadas promover  ampla divulgação desta lei  para

esclarecimento sobre os direitos e deveres nela assegurados.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Em seu preâmbulo, a Constituição Federal já estabelece que um dos

objetivos da Assembleia Nacional Constituinte que promulgou a nossa Carta Magna
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de 1988 era “instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos

direitos  sociais  e  individuais,  a  liberdade,  a  segurança,  o  bem-estar,  o

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade

fraterna, pluralista e sem preconceitos”.

Portanto,  uma  sociedade  sem  preconceitos  é  um  princípio  e  um  objetivo

fundamental da Constituição brasileira, preconizado em seu art. 3º, IV: “Promover o

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras

formas de discriminação”.

Assim, assegurar que as pessoas travestis e transexuais possam ser identificadas

pelo seu nome social nos órgãos e entidades públicas e privadas pretende contribuir

para acabar com a discriminação sofrida por esse segmento populacional.

Vale ressaltar que o Ministério da Saúde, em sua Carta de Usuários do Sistema

Único de Saúde - SUS -, orienta o uso do nome social em toda a rede. O Ministério

do Planejamento,  Orçamento  e  Gestão publicou a  Portaria  nº  233,  de 18/5/2010,

também assegurando o  direito  do  uso  do  nome social  em  seu  cadastro  na  área

federal.  De igual  modo tem-se posicionado  o  Ministério  da  Educação e  inúmeras

universidades públicas e privadas.

Nessa direção, a fim de dar eficácia aos princípios constitucionais, é que apresento,

para apreciação de meus pares, este projeto de lei, evitando assim que travestis e

transexuais continuem a passar por constrangimentos com graves repercussões, seja

de caráter psicológico, seja no relacionamento em sociedade.

-  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 1.756/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Nacional  de  Inclusão  Social,  Artística  e

Cultural - Inisac -, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública o Instituto Nacional de Inclusão Social,

Artística e Cultural - Inisac -, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.



1329
____________________________________________________________________________

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública o

Instituto  Nacional  de  Inclusão  Social,  Artística  e  Cultural  -  Inisac  -,  com sede no

Município de Betim. Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu

estatuto,  que  tem  como  finalidade  servir  `a  comunidade,  promovendo  o

desenvolvimento  de  atividades  de  caráter  técnico  e  social,  especialmente  às

relacionadas com a valorização do trabalho e da formação da renda, por meio da

inclusão  com  arte  e  da  ação  itinerante;  patrocinar,  apreciar  e  divulgar  estudos,

conferências, simpósios e reuniões que tratam da problemática social, especialmente

no  campo  do  trabalho  e  da  renda;  desenvolver  cursos,  programas  e  iniciativas

diversas  que  visem  à  educação,  formação,  qualificação  e  aperfeiçoamento

profissional  para  os  componentes  dos  diversos  setores  da  sociedade,  bem como

desenvolver  cursos,  programas  e  outras  iniciativas  que  visem  à  reeducação,

requalificação  e  readaptação  profissional  de  profissionais  ativos  ou  não;  e

desenvolver  em  geral  cursos  de  formação,  educação,  qualificação,  habilitação  e

aperfeiçoamento.

Como a 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

e desenvolve importante trabalho de afirmação das ações de desenvolvimento social

e de inclusão juvenil, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Pelo mérito deste projeto, espero, contar com o apoio dos nobres colegas 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 1.757/2011

Dispõe sobre a criação do Programa Permanente de Saúde e Segurança Escolar e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  criado  o  Programa  Permanente  de  Saúde  e  Segurança  Escolar

através da instalação de Comissões Internas de Saúde, Prevenção de Acidentes e
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Violência Escolar - Cispave - nas escolas públicas do Estado.

Art. 2º - A Cispave terá como objetivo observar as condições de saúde e situações

de risco de acidentes e violência no ambiente escolar e arredores da escola; solicitar

medidas  para  reduzir  e  até  eliminar  os  riscos  existentes;  discutir  os  acidentes  e

violências  ocorridas;  e  solicitar  medidas  que  previnam  a  repetição  de  eventos

semelhantes.

Art. 3º - Compete à Cispave desenvolver trabalho visando melhoramento na saúde,

prevenção  de  acidentes  e  violência,  não  só  na  escola,  mas  também  no  lar,  no

trânsito,  na  comunidade  em  geral,  com  o  objetivo  de  estimular  a  mentalidade

prevencionista,  na  comunidade  escolar  e  especificamente  com  os  objetivos  que

seguem:

I  -  identificar  os  locais  de  risco  no  âmbito  escolar  e  arredores,  fazendo  seu

mapeamento;

II - definir o desenvolvimento da saúde, a frequência e a gravidade dos acidentes e

a violência na comunidade escolar;

III  -  averiguar  circunstâncias  e  causas  de  precariedade  na  saúde,  acidentes  e

violência na escola;

IV - planejar e recomendar medidas de prevenção e acompanhar a sua execução;

V - estimular o interesse em segurança na comunidade escolar;

VI - colaborar com a fiscalização e a observância dos regulamentos e instruções

relativas à limpeza e à conservação do prédio, das instalações e dos equipamentos

das escolas;

VII  -  promover  programas  de  desenvolvimento  da  saúde,  de  prevenção  de

acidentes e da violência;

VIII - promover treinamento e atualização para os componentes da Cispave;

IX - realizar, semestralmente, estudo estatístico sobre saúde, acidentes e violência,

divulgando  os  resultados  na  comunidade  e  comunicando-os  às  autoridades

competentes.

Art. 4º - A Cispave será composta por representantes de alunos, pais, professores,

direção de escola e funcionários, respeitada a paridade, estando previsto um suplente

para cada um dos titulares e sendo o número de representantes e o funcionamento
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regulamentado pelo Executivo Estadual.

§ 1º  -  A Cispave deliberará, independentemente de quórum mínimo, acerca das

demandas  que lhe  competem, devendo,  no entanto,  seus representantes zelarem

pela participação de todos os membros.

§ 2º - Para todos os efeitos, o exercício de representação na Cispave é considerado

atividade  relevante,  devendo  o  Executivo  Estadual  oferecer  aos  membros  das

Cispaves  os  meios  necessários  ao  pleno  desempenho  de  suas  atribuições  e

conceder certificados e outorga de medalhas de honra ao mérito e elogios que devem

constar na folha funcional dos que forem servidores públicos.

Art.  5º  -  Será  eleito  entre  os  membros  da  Cispave  um  Presidente,  um  Vice-

Presidente,  um  1º-Secretário  e  2º-Secretário,  sendo  os  demais  considerados

membros efetivos.

Parágrafo  único  -  Para  cada dirigente  da  Cispave,  haverá  obrigatoriamente  um

suplente,  o  qual  substituirá  o  titular  em  suas  faltas  eventuais  ou  em  caso  de

desligamento.

Art.  6º  -  A  forma  de  cumprimento  dos  objetivos  da  criação  do  o  Programa

Permanente de Saúde e Segurança Escolar será definida pelo órgão executor e pelos

órgãos governamentais da área específica. 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Liza Prado

Justificação: O poder público ainda é o responsável  pela segurança. Entretanto,

conforme  nossa  sociedade  evolui,  novas  situações  reclamam  mais  atenção  dos

órgãos de segurança, como na última tragédia ocorrida em uma escola pública no Rio

de Janeiro, em 7/4/2011. Vale também ressaltar que o programa que esta proposição

regulamenta pode ser perfeitamente custeado pelo Estado,  conforme o orçamento

previsto para a educação. 

As crianças e adolescentes têm seus direitos assegurados pelo Estatuto da Criança

e do Adolescente, que garante todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes

facultar  o desenvolvimento físico, mental,  moral,  espiritual e social e condições de

liberdade e  dignidade.  Diversas  instituições  particulares  e  públicas  vêm  alertando
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sobre  os  acidentes  e  violências  como  um  grave  problema  de  saúde  pública  e

tomando iniciativas  para  assegurar  os  direitos  das crianças  e  adolescentes,  mas,

devido à falta de aparelhamento e de programas adequados, os resultados não são

completamente satisfatórios.

Um povo tem nas escolas  uma de suas bases para  promover  a educação e  a

construção da cidadania. É nas escolas que as crianças iniciam sua integração e

inclusão social. Destarte, o ambiente escolar deve promover a segurança para que o

real papel da escola seja cumprido.

Sendo assim, as escolas promotoras da saúde e da segurança escolar visam o

seguinte:  promover  a  saúde  e  o  aprendizado em todos  os  momentos;  congregar

profissionais  de saúde,  educação,  pais,  alunos e membros da comunidade com o

intuito de transformar a escola em um ambiente saudável; desenvolver atividades que

assegurem o bem-estar e a dignidade individual e coletiva, isto é, esta proposição

pretende criar nas escolas do Estado de Minas Gerais um programa que desenvolva

um ambiente saudável em todos os aspectos através de parcerias com a comunidade

de alunos, pais e setores da administração pública.

Pelo  exposto  e  pela  enorme  relevância  social  que  a  matéria  apresenta,

consolidando ainda mais a democracia em nosso Estado, conto com o apoio dos

nobres pares para aprovarmos este projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 799/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.758/2011

Dá denominação de Rodovia Nerval Leite Flávio ao trecho que liga o entrocamento

da BR-251 ao Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominado  Rodovia  Nerval  Leite  Flávio  o  trecho  que  liga  o

entrocamento da BR-251 ao Município de Janaúba.

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

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2011.

Ana Maria Resende
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Justificação:  Nerval  Leite Flávio começou a trabalhar como vendedor  no interior

muito jovem. Aos 20 anos de idade, partiu para Belo Horizonte, onde trabalhou no

Ministério  da  Fazenda  e  conheceu  a  sua  esposa  e  teve  um  filho.  Com  poucos

recursos,  conseguiu  prosseguir  nos  estudos  e  concluir  os  cursos  de  Ciências

Contábeis, Administração de Empresas e Economia. Foi um exemplo de profissional,

chegando a exercer  a função de auditor  fiscal  da Receita  Federal.  Nos anos 80,

destacou-se como um grande produtor rural. Com investimentos na área de irrigação,

montou  um  dos  primeiros  pivôs  central  da  região.  Iniciou  também  o  sistema  de

confinamento de gado e se tornou o segundo maior da região da Serra Geral. Na

década de 90, juntou-se a várias pessoas, entre elas seus sobrinhos Jakson e Wilton

Madureira,  lutaram  e  conseguiram  a  emancipação  do  Município  de  Verdelândia.

Faleceu, deixando muitas saudades.

Portanto, é justo e oportuno homenagear essa pessoa de reputação ilibada, que

prestou relevantes serviços para o desenvolvimento dessa região.

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.

REQUERIMENTOS 

Nº  699/2011,  do  Deputado  Carlos  Henrique,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Glycon Terra Pinto, ex-Deputado desta

Casa, em 8/5/2011, nesta Capital. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 700/2011, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Centro  de  Atenção  aos  Usuários  da  Saúde  de  Timóteo

Matheus Almeida de Souza, criado recentemente. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 701/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a nova Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais de Nova Lima por sua posse em 7/5/2011. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 702/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Escola de Engenharia da UFMG pelo centenário de sua
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fundação, nas pessoas do Sr. Clélio Campolina Diniz, Reitor dessa Universidade, e

do Sr.  Benjamin Rodrigues de Menezes,  Diretor  dessa Escola.  (-  À  Comissão de

Educação.)

Nº 703/2011, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Formiga  pelos  153  anos  de  emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 704/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Olavo  Machado  Júnior,  Presidente  da  Fiemg,  pelo

transcurso do Dia da Indústria. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 705/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Eliana Piôla pelo importante atendimento prestado pela

Coordenadoria  Especial  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres,  em  parceria  com  o

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, às mulheres vítimas de violência doméstica. (- À

Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 706/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre as apreensões de armas

feitas pelas Polícias Militar e Civil no Estado em 2009, 2010 e 2011, bem como sobre

o destino dado às armas apreendidas.

Nº 707/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

à  direção  da  Penitenciária  Nelson  Hungria  pedido  de  informações  sobre  suposta

autorização concedida a Agentes Penitenciários lotados nessa unidade prisional para

que, a partir de 25/4/2011, pudessem portar armas durante seu período de folga, em

suas residências.

Nº 708/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre os requisitos exigidos por

essa Secretaria para a concessão de porte de arma a Agentes Penitenciários, bem

como sobre procedimentos que esse órgão adota para o controle do uso de armas

por esses servidores. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  709/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a convocação

da  1ª  Conferência  Estadual  de  Transparência  e  Participação  Social  como  etapa
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preparatória da Conferência Nacional sobre Transparência e Participação Social, a

ser promovida em 2012 pela Controladoria-Geral da União, com o tema "A sociedade

no acompanhamento da gestão pública". (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  710/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de providências para que envie a essa

Comissão levantamento detalhado das famílias de baixa renda contempladas com o

benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, instituída pela Lei nº 12.212, de 2010.

Nº  711/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de informações sobre o número de consumidores que

se recadastraram mês a mês, até o fim do prazo estabelecido pela legislação para tal

recadastramento, com o objetivo de fazer juz à Tarifa Social de Energia Elétrica. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  712/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Presidente  da  Cemig  pedido  de  providências  para  que  se  faça

campanha,  de  caráter  permanente,  a  respeito  dos  procedimentos  necessários  à

obtenção do benefício decorrente da Tarifa Social de Energia Elétrica, instituída pela

Lei nº 12.212, de 2010.

Nº  713/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Cemig  e  à  Defensoria  Pública  pedido  de  providências  para  que

incentivem o cadastramento dos consumidores na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Nº  714/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Presidente  da  Cemig  pedido  de  providências  para  que  o

demonstrativo  de  pagamento de  tarifas  e  tributos  constantes  no boleto  seja  mais

transparente.

Nº  715/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de providências para que envie um

técnico às moradias dos Bairros Betânia e Estrela Dalva, na Capital, com o objetivo

de examinar os eletrodomésticos e indicar medidas para a redução do consumo de

energia elétrica nessas moradias, bem como inspecionar a fiação elétrica utilizada,

tendo em vista o alto valor das tarifas cobradas.

Do Deputado Luiz  Carlos  Miranda em que  solicita  seja  constituída  a  Comissão
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Permanente do Idoso. (- À Mesa da Assembleia.)

Dos  Deputados  Carlin  Moura  e  Adelmo  Carneiro  Leão  em  que  solicitam  seja

comunicada  ao  Plenário  a  criação  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  da

Renegociação da Dívida Pública do Estado de Minas Gerais. Subscrevem termo de

adesão à criação dessa Frente as Deputadas e os Deputados Almir Paraca, André

Quintão,  Anselmo José Domingos,  Antônio  Genaro,  Antônio  Júlio,  Bruno Siqueira,

Carlos  Mosconi,  Carlos  Henrique,  Celinho  do  Sinttrocel,  Doutor  Viana,  Duilio  de

Castro, Durval Ângelo, Elismar Prado, Gustavo Valadares, Ivair Nogueira, João Leite,

João Vítor  Xavier,  Liza  Prado,  Luzia  Ferreira,  Maria Tereza Lara,  Marques Abreu,

Mauri Torres, Neilando Pimenta, Paulo Lamac, Pompílio Canavez, Rogério Correia,

Romeu Queiroz, Sávio Souza Cruz, Tadeuzinho Leite e Vanderlei Miranda.

Do Deputado Luiz Henrique em que solicita  sejam comunicadas ao Plenário  as

adesões dos Deputados Délio Malheiros e Célio Moreira à Frente Parlamentar em

Defesa da BR-367.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Inácio Franco

e  outros,  Alencar  da  Silveira  Jr.,  Carlin  Moura,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Leonardo

Moreira  (2),  do  Deputado  Duarte  Bechir  e  da  Deputada  Rosângela  Reis  e  da

Comissão de Participação Popular (2).

Proposições Não Recebidas

-  A Mesa,  nos termos do inciso IV  do  art.  173 do Regimento Interno,  deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTOS

Da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Superintendente  da  Polícia  Civil,  ao  Juizado  da  Infância  e  da  Juventude  e  ao

Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para a fiscalização da festa

“rave” que acontecerá no dia 14/5/2011, às 23h59min, na Fazenda Nosso Canto, no

Município  de Nova Lima,  a fim  de que se  evite  a  presença de adolescentes  e  o

consumo de drogas como o ecstasy.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Fiscalização  Financeira,  de  Política  Agropecuária,  do  Trabalho,  de  Assuntos
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Municipais,  de  Cultura,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  de

Educação e de Segurança Pública.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito questão de ordem para fazer

referência  ao  art.  257  do  Regimento  Interno  desta  Casa.  Exporei  o  teor  do

requerimento e depois argumentarei a motivação. O art. 257 do Regimento Interno

prevê: “A verificação de quórum será feita pelo Presidente da Assembleia, de plano,

por chamada ou por meio de sistema eletrônico, caso em que, somente no final do

procedimento,  o  resultado  constará  no  painel”.  Temos  vivido  inúmeros  conflitos

quanto  aos  momentos  e  oportunidades  em  que  a  Presidência  deve  realizar  a

chamada dos Deputados de modo a recompor o quórum para a continuação dos

trabalhos. O Regimento Interno, no caso de verificação de quórum, é muito vago, fato

que tem causado conflitos quando da solicitação de encerramento das reuniões por

ausência de quórum. Em algumas oportunidades, o Presidente, como lhe autoriza o

art. 257, realiza a verificação de plano; em outras, aguarda que lhe seja solicitada a

recomposição por algum Deputado; ou, por sua iniciativa, realiza a chamada para

recomposição de quórum. O que o nosso Bloco questiona é: em que situações o

Presidente  deverá  realizar  chamada  para  verificação  de  quórum?  Está  havendo,

nesta  Casa,  dois  pesos  e  duas  medidas.  No  nosso  entendimento,  a  Mesa  está

atuando sempre conforme o que deseja ou o que interessa ao governo do Estado.

Dessa forma, a continuação ou não dos nossos trabalhos se atrela aos interesses do

governo. Citarei dois exemplos. Na reunião em que os professores estiveram nesta

Casa  para  realizar  audiência  pública  na  Comissão  de  Administração  Pública,

nitidamente não havia quórum, ou seja, a presença de 26 Deputados neste Plenário.

Interessava  ao  governo  protelar  a  reunião  do  Plenário  para  que  a  reunião  da

Comissão de Administração Pública continuasse sem acesso à TV Assembleia ou

para que o conjunto dos professores não tivesse acesso à reunião que lá  estava

sendo realizada, embora a transferência para este local tivesse sido solicitada, já que,

com  certeza,  o  número  de  professores  presentes  era  próximo  de 2  mil.  Naquela

ocasião, a Presidência fez a chamada de modo extremamente vagaroso. O Deputado

responsável pela chamada insistia em chamar o nome de um Deputado e, após 1
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minuto, chamava outro nome. Os professores protestaram; nitidamente não havia 26

Deputados neste Plenário. Assim foi feito, pois era interesse do governo. A chamada

para  a  verificação  de  quórum  se  prolongou,  assim  como  a  fase  destinada  aos

oradores  inscritos,  sem  que  a  Presidência,  verificando  que  não  havia  quórum,

pudesse, naquela ocasião, no meu entendimento, de forma sensata, ter estabelecido

o fim da reunião do Plenário e transferido a reunião da Comissão de Administração

Pública  para  este  Plenário.  Isso  foi  feito  depois.  Aliás,  os  professores  foram,  de

acordo com o meu entendimento, mal recebidos nesta Casa, para dizer o mínimo.

Naquele momento, um grande número de professores estava acuado, sem saber se

fazia ou não a opção por sua vida, a opção por sua carreira. Aos berros, tiveram que

reclamar  um  espaço  decente  para  acompanhar  a  reunião  nesta  Assembleia

Legislativa. Foi desrespeitosa a forma como nossos mestres, que vieram de longe, do

interior  do  Estado,  foram recebidos.  Apenas  depois  de  muito  trabalho,  o  governo

cedeu e a Assembleia liberou o espaço para eles. Portanto, foi nitidamente interesse

do governo. Na última reunião que tivemos, aconteceu o contrário.  O governo leu

uma nota que lhe interessava e, por meio de uma questão de ordem, que na verdade

não era questão de ordem, foi feita a solicitação de encerramento e imediatamente a

reunião foi encerrada, sem que fosse feita a verificação de quórum. Então são dois

pesos e duas medidas, pois citei dois exemplos. No nosso Bloco, estamos fazendo

uma questão de ordem sobre qual interpretação se dará realmente para o art. 257,

para evitar até constrangimentos maiores e atritos entre nós, o que evidentemente

não  é  nosso objetivo.  Se temos  diferenças  políticas  com  o  governo em algumas

questões  ou  na  maioria  delas,  queremos  discutir  esse  sentido  político,  e  não

desavenças pessoais entre nós, que aliás não existem da minha parte. Pelo contrário,

tenho muito apreço pelos Deputados que compõem a base do governo. No entanto, o

nosso Bloco não pode concordar que a Mesa da Assembleia trabalhe a serviço do

governo. Se for assim, seria melhor transferir a nossa Assembleia Legislativa para a

Cidade Administrativa, na beira do escritório do gabinete do Governador, a exemplo

de muitas  pequenas câmaras  municipais  em relação a prefeituras.  Esse não é o

nosso  intuito.  O  Poder  Legislativo  tem  independência.  Realmente,  não  podemos

aceitar  esse  tipo  de  constrangimento.  Daí  a  questão  de  ordem  que  faço  à
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Presidência.

O Sr.  Presidente -  A Presidência informa ao Deputado Rogério Correia que sua

questão  de  ordem  sobre  a  interpretação  do  art.  257  do  Regimento  Interno  será

oportunamente respondida. Quanto ao tratamento dado aos professores nesta Casa,

V.  Exa.  está  interpretando  mal  ao  dizer  que  eles  não  foram  bem  recebidos.  Na

verdade, os professores foram bem recebidos, fizeram visitas e lotaram as galerias

desta Casa na hora da reunião ordinária à qual V. Exa. se refere. Nessa reunião, ao

ser computada a presença dos Deputados que estavam em Plenário e também nas

comissões, a Presidência constatou que havia quórum para continuar os trabalhos.

Logo, não houve desrespeito aos professores, pois esta Casa respeita muito todo

cidadão que aqui chega. Aliás, nós é que fomos impedidos de continuar a reunião

porque a algazarra foi muito grande e feriu o Regimento Interno. Na verdade, não

deixaram a reunião transcorrer.  Então, a situação é diferente do que V.  Exa. está

dizendo.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, deixarei por escrito uma questão de

ordem  porque  realmente  não  me  senti  respondido  por  V.  Exa.  Gostaria  de  uma

resposta mais concreta.

O  Sr.  Presidente  -  Reafirmo  a  V.  Exa.  que  sua  questão  de  ordem  sobre  a

interpretação do art. 257 do Regimento Interno será oportunamente respondida. 

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  gostaria  apenas  de

complementar.  Em  relação  à  última  reunião  ordinária,  que  era  presidida  pelo

Deputado Inácio Franco, compreendemos a competência de quem está à frente da

Mesa presidindo os trabalhos. No entanto, quero ressaltar que o Deputado Adelmo

Carneiro  Leão  estava  ao  meu  lado  e,  por  diversas  vezes,  solicitou  fosse  feita

recomposição do quórum. É difícil que alguém que está a 10cm não perceba. Queria

deixar isso registrado. Como Líder do PDT, tenho o dever moral de ocupar a tribuna e

dizer que ele estava aqui. Por outro lado, o entendimento deste Deputado é que não

houve por parte da Presidência naquela reunião algo que é comum à administração

pública de forma geral, que é a razoabilidade e equilíbrio - aliás, isso é cabível porque

esta é uma entidade de administração pública. Não pode um Deputado, apenas um

Deputado,  fazer  uma  questão  de  ordem,  pedir  encerramento  e  a  reunião  ser
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encerrada de plano com todos os outros. Então, é importante a busca do equilíbrio.

Na busca do equilíbrio e da razoabilidade, o nosso posicionamento é que deveriam

ser  ouvidos também os outros  Deputados naquele  momento.  Portanto,  não quero

fazer questão de ordem, mas deixar um registro do que constatei na última quinta-

feira. Nesse dia eu também queria fazer questão de ordem e ocupar a tribuna para o

pinga-fogo, mas não tive oportunidade. Acredito,  Sr. Presidente, que isso não traz

engrandecimento  algum. Pelo  contrário,  vejo  como uma ação  de atrofiamento  do

Poder  Legislativo.  E  isso  me  causa  arrepios,  porque  sou  Deputado  da  base  do

governo, voto com o governo, defendi o governo, pedi votos para o governo, mas não

posso aceitar que, dentro do Parlamento, não tenhamos um espaço mínimo para nos

expressarmos. Insisto e repito: sou Deputado da base do governo, lidero bancada da

base governista, pedi votos para o governo durante a campanha. E, se V. Exa., se a

assessoria  observar  o  “caput”  do  art.  37,  encontrará  as  palavras  “legalidade”,

“razoabilidade”  e  “impessoalidade”,  ou  seja,  todos  esses  são  princípios  da

administração pública  que  também  regem nossos  trabalhos,  porque o  Regimento

Interno está abaixo dos ditames da administração pública, como previsto pelo Texto

Constitucional. Então, o que peço a V. Exa. e a qualquer outro Deputado que venha a

presidir a reunião é que em momentos semelhantes àquele que use da razoabilidade,

do  equilíbrio,  para  que  haja  realmente  democracia  participativa  de  todos  os

componentes do Parlamento e para que todos os Deputados sejam contemplados.

Esse era o registro que queria fazer, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duilio de Castro.

O  Deputado  Duilio  de  Castro  -  Sr.  Deputado  José  Henrique,  que  preside  esta

reunião, componentes da Mesa, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, povo que nos

honra  com sua presença nesta  Casa,  telespectadores  que nos  assistem pela  TV

Assembleia, hoje quero falar de um assunto que venho prorrogando há algum tempo:

com a 14ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios feita pelos Prefeitos, eu não

poderia deixar de manifestar meu apoio e solidariedade aos Prefeitos que fizeram tal

peregrinação  a  Brasília.  Quanto  a  essa  peregrinação,  todos  os  anos  acontece  a

mesma coisa,  Prefeitos  vão a  Brasília  atrás  de  recursos,  vão a  Brasília  atrás  da
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divisão do bolo, vão a Brasília atrás de reforma tributária, vão a Brasília buscar saúde,

buscar obra. E, infelizmente, voltam com o pires na mão. Isso é o que ocorre todos os

anos. Como foi muito bem lembrado pelo Deputado Célio Moreira, voltam com o pires

vazio.

É impossível vermos isso ocorrer todos os anos e os Prefeitos continuarem, cada

vez  mais,  com  maiores  dificuldades  para  administrar  as  cidades.  Quando  digo

administrar cidades, incluo todos os setores. Hoje os Prefeitos não têm condições de

oferecer  boa  educação,  não  têm  condições  de  fazer  obras  na  cidade.  Quanto  à

saúde, nem se fala. O que verificamos no dia a dia é que os Prefeitos estão com o

orçamento estrangulado e oferecem à saúde um atendimento de péssima qualidade

ao cidadão. Não oferecem condições, no mínimo, de um salário justo aos funcionários

da  educação,  porque  não  têm  dinheiro.  E,  infelizmente,  o  que  constatamos  é  o

governo, em época de eleição, oferecer mundos e fundos no palanque político, e,

quando  passa  a  campanha  política,  parece  que  não  houve  -  nem  se  trata  de

promessa - compromisso nenhum. Daí, os Prefeitos voltam à maratona do sacrifício

de tentar administrar um orçamento que não têm. 

Hoje,  se  olharmos  as  Prefeituras,  veremos  que  25% dos  recursos  vão  para  a

educação,  e  15%,  para  a  saúde.  Quero  fazer  um  desafio:  qual  Prefeitura  gasta

somente 15% com a saúde? Não conheço. O que vemos são Prefeituras gastando

25%, 28%, 30% e 33%. Já vi Prefeitura gastar até 33% com a saúde. E o governo,

cada vez mais, joga a responsabilidade sobre os Municípios.

Quero  falar  um  pouco  sobre  a  saúde.  Apresentarei  alguns  dados.  Deputados

Rômulo Viegas e Dalmo Ribeiro Silva, logo lhes darei aparte. Por favor, aguardem só

um minuto, pois não quero perder a sequência. Quero apresentar alguns dados da

Organização Mundial da Saúde - OMS -, que fez uma radiografia da saúde. Esses

dados são do dia 14. Gostaria que os Deputados e as Deputadas os conhecessem.

De acordo com os dados,  as  famílias  brasileiras  ainda destinam mais  recursos à

saúde do que o próprio governo. As famílias brasileiras estão pagando mais do que o

governo. Ele pega quase 60% dos recursos dos nossos impostos e põe a família

brasileira para custear a saúde.

Esses  dados  mostram  na  abertura  da  Assembleia  Mundial  da  Saúde  que  o
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brasileiro gasta com saúde quase duas vezes o que um europeu gasta com o próprio

salário. Ele mostra também que 82% dos gastos com saúde no Japão são cobertos

pelo governo; na Dinamarca são 85%; em Cuba, 94%. Vejam a relação de países que

são  sérios,  preocupados  com  a  saúde  do  cidadão.  Vejam  a  diferença  entre  a

aplicação dos recursos em saúde nesses países e no Brasil. O Brasil é um País que

arrecada  muito,  mas  que  investe  pouco  em  saúde.  Ele  já  ultrapassou  os

R$800.000.000.000,00 em arrecadação e gasta apenas R$60.000.000.000,00 com a

saúde. Como vamos dar saúde ao cidadão brasileiro gastando uma “mixaria”? Digo

assim mesmo: “mixaria”, quando se trata da saúde.

O  governo  federal  tem  de  oferecer  pelo  menos  três  pontos  fundamentais  ao

cidadão:  saúde,  educação  e  trabalho.  Se  dermos  o  pilar  ao  cidadão,  ele  não

incomodará  o  Deputado,  o  Prefeito,  nem  procurará  a  assistência  social.  Ele  irá

embora sozinho, crescerá e sustentará sua família, mas esse cidadão precisa ter, no

mínimo, esse tripé que chamo de dignidade. Isso o Brasil  precisa dar  ao cidadão

brasileiro.  Ao  investir  esse  pouco  dinheiro  na  saúde,  com  certeza  não  se  dará

dignidade aos brasileiros.

Concedo aparte ao Deputado Rômulo Viegas, que, com certeza, está preocupado

com esse assunto, pois vem fazendo um grande trabalho.

O Deputado  Rômulo  Viegas (em aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Duilio  de

Castro. V. Exa, nesta tarde de terça-feira, com o Plenário da Casa repleto de colegas

parlamentares,  afinados  em  encontrar  mecanismos  para  melhorar  a  vida  da

população  mineira  e  da  população  brasileira,  toca  em  um  assunto  de  extrema

importância. Ao abordar o pronunciamento de V. Exa., quero externar publicamente

duas preocupações. A primeira delas se refere à tão divulgada e badalada reforma

política. Estou vendo que as coisas não sairão da forma como a sociedade brasileira

está  esperando.  Vejo  muito  desencontro  por  parte  das  diversas  classes

representativas do segmento político. 

Acho que a preocupação que temos, como V. Exa. acaba de externar, com a defesa

dos nossos Prefeitos, a nossa bandeira municipalista - sem dúvida, a melhor bandeira

para o fortalecimento da política no âmbito nacional - só poderá concretizar-se com a

adoção  de  eleições  casadas,  eleições  do  mesmo nível,  em  que  o  Presidente  da
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República, os Governadores,  os  parlamentares, os Prefeitos  e os  Vereadores são

eleitos  para  o  mesmo  período.  Isso  evitaria  o  desencontro  de  programas

apresentados  pelos  governos  federal  e  estaduais  e  que  deixam  os  Prefeitos,  na

metade de um  mandato  ou  no  início  de  outro,  descompensados  com  os  aportes

financeiros necessários à sua execução.

A segunda preocupação, Deputado Duilio de Castro, é com a Medida Provisória no

512,  que poderia complementar,  nas ações dos incentivos fiscais,  168 Municípios

mineiros, do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Lembrando que temos dois

grandes líderes políticos - o Senador Aécio Neves, o mais querido, e o Governador

Anastasia, o mais eficiente -, esse foi um acordo formatado com o Senador Aécio

Neves e o Líder do Governo no Senado, Humberto Costa, mas parece que a Câmara

Federal, pela Liderança do PT, está se opondo a isso, trazendo prejuízo para Minas

Gerais. Então, é preciso dar voz e ouvidos ao Senador Aécio Neves, para que as

coisas ocorram positivamente para Minas Gerais. São Prefeitos do Norte do Estado

que precisam ver a região desenvolver-se e crescer e, para isso, é fundamental esse

aporte, esse apoio político.

V. Exa. está de parabéns. Acho que a bandeira do municipalismo deveria ser a

principal bandeira da classe política. Parabéns! Conte sempre conosco.

O Deputado Duilio de Castro - Daqui a pouco, concederei aparte aos Deputados,

mas  gostaria  de  expor  mais  alguns  dados  que  julgo  importante  serem  do

conhecimento dos Deputados e das Deputadas. O Brasil está entre os 24 países que

menos destinam recursos do Orçamento à saúde. Está entre os 24 países. Mais: a

média  africana,  segundo a OMS, é de 9,6%.  E o Brasil  está atrás.  Não há aqui

qualquer  desmerecimento  à  África.  Estou  apenas lembrando aos  Deputados que,

quando falamos do Brasil - hoje, chegando à posição de sétima economia do mundo

-, estamos falando de um país que tem a projeção de ser em 2016 a quinta economia

do  mundo.  Não  estamos  falando  de  países  sem  condições,  mas  de  países  de

economia forte, de países que têm condições de investir e de dar ao menos saúde a

seu povo, como é o caso do Brasil.

O  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  (em aparte)  -  Obrigado,  Deputado.  Serei  bem

rápido  neste  aparte.  Parabenizando  V.  Exa.,  quero  dizer  que  sou advogado,  não
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médico, mas acho que a única receita para solucionarmos a questão da saúde no

Brasil é a Emenda no 29. Não há outro caminho. O Deputado Carlos Mosconi, que

aqui está, batalha muito por isso desde seu mandato como Deputado Federal e sabe

que, após 11 anos, ainda não conseguimos a resposta nem do governo Lula nem do

atual. Mas vamos cobrar da Presidente Dilma que isso ocorra. Aliás, ela mesma já fez

essa proposta na marcha dos Prefeitos. Além de falarem da lei do pires na mão - pela

qual  todos  os  Municípios  buscam a compensação do Fundo  de Participação dos

Municípios, essas migalhas que eles estão recebendo -, a proposta unânime entre os

Prefeitos  do Brasil  é  a  regulamentação da Emenda no 29.  E,  como manifestou a

própria Presidente, há possibilidade de que isso venha a ocorrer. 

Deputado Duilio de Castro, tenho certeza absoluta de que, depois disso, a nossa

saúde sairá  da  UTI.  Nada vai  adiantar,  mesmo que Minas  Gerais,  São Paulo  ou

qualquer Estado do Brasil  façam a sua gestão, que as Secretarias tenham a sua

participação  e  os  Deputados  Estaduais  façam  o  seu  dever  de  casa,  nada  disso

adiantará se o governo federal não tiver essa responsabilidade, esse compromisso de

salvar a saúde do Brasil.

Vemos todos os dias, pelos canais de TV, todos os hospitais superlotados. Não

temos  onde  colocar  nossos  doentes.  Existe  só  um  remédio:  vamos  tratar  com

seriedade a Emenda nº 29, garantindo saúde a todos os Municípios e a todos os

Estados do Brasil.

Parabéns, Deputado Duilio de Castro, pela sua manifestação.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Serei rápido, Deputado Duilio de Castro.

Apenas gostaria de convidá-lo para discutirmos o tratamento da saúde pública no

Estado de Minas Gerais. Semana passada visitei vários hospitais após a greve da

Fhemig,  que,  aliás,  foi  bem resolvida.  Aproveito  a  oportunidade para  agradecer  o

apoio  que tivemos  dos  Deputados  desta  Casa,  até  dos  da  base  do  governo,  os

Deputados Carlos Mosconi, João Leite e Rômulo Viegas. Todos nos ajudaram muito

nessa questão. No entanto, vi que realmente a situação da saúde pública em Minas é

grave, como V. Exa. mesmo disse.

Deputado Duilio  de Castro,  gostaria  de convidar V.  Exa. para participar  de uma

reunião com a Promotoria da Saúde Pública em Minas. A Promotora Dra. Josely está
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entrando com uma ação cautelar para que no Orçamento deste ano não seja incluída

aquela verba da Copasa que o governo todo ano inclui, que dá uma defasagem de

em torno de R$700.000.000,00, valor que estaria a serviço dos Municípios, caso não

se estabelecesse esse truque de colocar  o  recurso  da Copasa no orçamento  da

saúde.  Gostaria  que  V.  Exa.  comparecesse  ao  Ministério  Público,  porque  a  Dra.

Josely nos apresentará exatamente o que é esse custo e como é essa ação cautelar.

Tenho  certeza  de  que  isso  não  resolverá  o  caso,  como  a  Emenda  nº  29  -  até

concordo que ela tenha de ser aprovada -, mas já ajudará muito os Municípios, como

V. Exa. está pretendendo. Parabéns pelo seu pronunciamento, Deputado Duilio de

Castro.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Deputado  Duilio  de  Castro,  gostaria  de

parabenizá-lo também. Na semana passada, lamentavelmente, tivemos o fechamento

do  setor  de  transplante  de  um  hospital  federal,  o  Hospital  das  Clínicas  de  Belo

Horizonte, por causa de 400 irregularidades.

O Sr.  Presidente (Deputado Inácio  Franco)  -  Deputado João Leite,  o  tempo do

Deputado já está esgotado, mas lhe darei mais 1 minuto para que conclua.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Inácio Franco. V. Exa. é sempre

tão cordial, apesar de não ser tratado assim por alguns.

Como estava dizendo, o hospital  federal  daqui de Belo Horizonte está com 400

irregularidades.  Falta  dinheiro  até  para  gerador.  Vejam:  não  há  gerador  naquele

hospital. Recentemente também chegou ao Ministério Público denúncia em relação a

cirurgias cardíacas em crianças no Hospital das Clínicas.  Enquanto vemos aqui o

“road show” dos Deputados do PT e do PMDB nos hospitais estaduais, o hospital

federal  em  Belo  Horizonte  encontra-se  à  míngua,  com  400  irregularidades.  Além

disso,  pacientes  que estavam aguardando  transplante  tiveram de ser  transferidos

para o Hospital Felício Rocho para que pudesse ser feito o transplante. E as cirurgias

cardíacas das crianças? Risco total desse hospital por falta de recursos do governo

federal para a saúde.

Deputado Duilio de Castro, parabéns pela coragem de trazer a denúncia tão grave

da ausência total do governo federal em Minas Gerais e nos Municípios.

O  Deputado  Duilio  de  Castro  -  Muito  obrigado.  Agradeço  ao Presidente  ter-me
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concedido esse tempo.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero deixar bem claro que precisamos do apoio e do

empenho  do  governo  federal  no  pacto  federativo.  Não  há  como  ter  saúde  com

Estados pobres e cada vez mais sem recursos. Precisamos de uma base aliada do

governo  federal  e  empenho  para  regulamentarmos  a  Emenda  nº  29.  Essa  é  a

salvação. Que tenhamos a responsabilidade do governo federal, do governo estadual

e dos Municípios, porque hoje toda a saúde do Brasil, infelizmente, está nas costas

dos Municípios. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar  Prado*  -  Obrigado,  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas e Srs.

Deputados.  Sr.  Presidente, na semana passada,  tentei  tratar  de um assunto,  mas

infelizmente não houve condições. Acredito que ainda haja tempo de discuti-lo, pois o

assunto é relevante e de interesse público. Tenho aqui alguns estudos em relação ao

abuso  do  preço  dos  combustíveis  no  Brasil.  Aliás,  parabenizo  os  estudantes  de

Uberlândia, que organizaram uma manifestação muito criativa, um protesto contra a

formação de cartéis e a combinação de preços. Sabemos que isso ocorre no Brasil

todo. Na cidade de Araguari, o preço da gasolina chegou a R$3,15, algo realmente

absurdo. O que os estudantes de Uberlândia fizeram? Foram aos postos de gasolina,

abasteceram R$0,50, pagaram com cartão de crédito e ainda exigiram o direito de

realizar o teste de qualidade da gasolina, Deputado Délio Malheiros. Esse protesto foi

realmente importante, porque o consumidor tem de ser crítico, consciente e exigente

dos seus direitos.

Infelizmente, em Minas, além de o preço da gasolina estar muito alto em virtude

desse processo, também não compensa abastecer com álcool. Temos 22% de ICMS

do álcool, valor que torna totalmente inviável o abastecimento com esse combustível

também. Em virtude disso, apresentei um projeto de lei a esta Casa, o Projeto de Lei

nº 7, que reduz a carga tributária de 22% para 12%, como já ocorre em São Paulo,

por exemplo. É praticamente a metade do valor cobrado em Minas Gerais. Realmente

o abuso é muito grande.

Com  relação  ao  combustível,  é  importante  louvar  aqui  a  iniciativa  do  governo
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federal  de  utilizar  a  BR  Distribuidora,  que  detém  cerca  de  40%  do  mercado  de

distribuição de combustíveis, para reduzir o preço e forçar as outras distribuidoras a

baixar seus preços. Ouvindo a Itatiaia, hoje, de manhã, percebi que há um posto aqui,

em Belo Horizonte, que está vendendo gasolina a R$2,56, se não me engano. Houve

fila  de  veículos  para  abastecer.  Isso  é  importante.  A  população  precisa  coibir,

combater e boicotar o abuso e a formação de cartel. O Deputado Federal Weliton

Prado  apresentou  diversas  iniciativas  em  Brasília,  até  mesmo  solicitando  a

fiscalização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade -, do Ministério

de  Justiça  e  do  Ministério  Público  Federal,  no  sentido  de  combater  esse  abuso

absurdo. 

Tenho aqui um estudo que revela que os impostos representam cerca de 55% do

preço total da gasolina no Brasil. Mais da metade do valor que pagamos é imposto.

Nos  Estados  Unidos,  esse  índice  não  ultrapassa  13%.  Tenho  aqui  uma  tabela

comparativa, com valores médios em reais. No Brasil, o valor médio da gasolina é

R$2,83. No Canadá, é R$2,15, 31% mais barato que no Brasil; no Peru, é R$2,10,

34% mais barato que no Brasil; nos Estados Unidos, R$1,57, 80% mais barato que no

Brasil; na Argentina, R$1,36, mais de 108% mais barato que no Brasil, e no México,

apenas R$1,21, mais de 133% mais barato que no Brasil.

Ressalto que acionamos o Ministério Público, o Procon, o Cade e também fizemos

gestões  junto  a  vários  Ministérios,  como  o  de  Minas  e  Energia,  e  também  na

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para solicitar fiscalização e

denunciar a formação de cartel, a combinação de preços, que configura crime contra

o direito do consumidor. Ressalto também a ação importante do governo federal de

utilizar a BR Distribuidora, para reduzir  o preço do combustível, que está absurdo.

Esse setor acaba afetando todos os outros. Tudo fica mais caro devido ao frete e ao

transporte.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Elismar Prado, V. Exa. traz um

assunto interessante para debatermos, que mostra a diferença de políticas públicas

que devem ser adotadas no Brasil e de métodos para tratar a economia brasileira. 

Convido V. Exa. a fazer um raciocínio inverso sobre o que ocorreu no Brasil nesses

dias. Imagine se, ao invés de o governo ter fortalecido a Petrobras e feito a lei do pré-
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sal, que garante o petróleo para o Brasil, tivesse continuado a política neoliberal e

privatizado a Petrobras, como queriam o governo FHC, os tucanos, o DEM e outros

aliados.  Imagine  qual  seria  o  preço  da  gasolina  neste  momento  com  a  empresa

privatizada.

Portanto,  parabenizo  V.  Exa.  por  dizer  que a BR Distribuidora faz outro  tipo de

política para que o governo pressione para a inflação não subir mais, garantindo a

redução de preço. Os arautos do comércio e do mercado, que dizem que o “deus

mercado” tudo governará, acham que pode haver aumento abusivo, pois é para a

iniciativa privada e os capitalistas terem lucros. Não entendem o papel do Estado de

regular o processo inflacionário e da população menos abastada de fazer o controle

do preço, e estamos vendo agora a atuação do governo federal. Parabenizo V. Exa.

Imagine  se  tivéssemos  privatizado  a  Petrobras,  a  que  altura  estaria  o  preço  do

petróleo, com as empresas privadas fazendo o que quisessem. O Brasil estaria na

mão apenas do mercado.

Imagine também como estaria a saúde pública no Brasil  se permanecessem as

políticas de PPPs, como se quer fazer e foi feito em São Paulo durante o governo

tucano. A saúde pública estaria ainda mais prejudicada com a iniciativa prevalecendo

sobre o SUS. Em Minas Gerais, fiquei impressionado com a situação dos hospitais.

No Hospital Júlia Kubitschek, uma senhora de 81 anos estava na cadeira de rodas há

21  dias  esperando  vaga  para  cirurgia.  Depois  que  o  Bloco  Minas  sem  Censura

denunciou  o fato,  todos  os  casos foram resolvidos.  Ou seja,  não há iniciativa  do

governo para resolver questões como essas. Parabenizo V. Exa. por abordar esse

tema.  Temos  que pressionar  para  que a  gasolina  e  o  álcool  tenham preço justo,

fazendo com que o Estado atue nessas questões e não permita que só o mercado

dite as normas de preço. Obrigado.

O Deputado Elismar  Prado*  -  Obrigado.  Realmente,  Deputado Rogério  Correia,

essa concepção da não intervenção do Estado na economia  já  caiu  por  terra.  O

governo  Lula  mostrou  isso,  pois  o  Brasil  foi  quem  melhor  administrou  a  crise

econômica mundial e fez inversão de prioridades. Ele distribuiu renda, e milhões de

brasileiros saíram da linha da pobreza. O governo está fazendo programas sociais

mostrando  que tem responsabilidade e  que  não  deve  prevalecer  simplesmente  a
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lógica do mercado e do capital acima de tudo, em detrimento do interesse público. Foi

acertada a decisão do governo da Presidenta Dilma em combater a especulação dos

cartéis e defender o interesse público e a soberania do País.

O  Deputado  Fred  Costa  (em  aparte)*  -  Cumprimento  V.  Exa.  pelo  seu

pronunciamento, extensivamente ao seu irmão Weliton Prado, pelo trabalho que vem

desenvolvendo em defesa do preço justo a ser cobrado pelo combustível, o que não

acontece no País. Para nossa estranheza, na sexta-feira passada, em uma relação

paradoxal, a Petrobras anunciou que nunca teve tamanho rendimento no transcorrer

de todos os anos. Aliás, em comparação ao ano anterior, os números eram bastante

significativos. 

Ora, como a Petrobras, que tem lucros volumosos, substanciais, é uma empresa

nacional,  nós,  brasileiros,  esperávamos  um  combustível  com  preço  justo.  Quero

chamar a atenção de todos os nobres pares presentes, porque, um mês atrás, em

uma reunião extraordinária, eu trouxe aqui uma pesquisa de preços de gasolina em

vários países. O Brasil ainda ostentava uma posição de dois algarismos. Agora, se

excluirmos o continente europeu, o Brasil será o país com a sexta gasolina mais cara

do mundo. Perdemos apenas para Zâmbia, na África; para a Turquia e a Palestina, no

Oriente Médio; e para Hong Kong e Coreia do Sul, no continente asiático. Ora, se

nosso país e o governo federal fazem propaganda e apologia da camada pré-sal, ao

lucro exorbitante da Petrobras, é um absurdo que nós, brasileiros, paguemos uma

gasolina tão cara. O senhor tem total razão, esse valor é proveniente de uma carga

tributária absurda, carga essa que foi fomentada - vamos fazer justiça - também pelo

governo federal vários anos atrás. Quero lembrar aqui que, em um debate, o Luiz

Inácio Lula da Silva, então candidato a Presidente da República, foi provocado pelo

também candidato Anthony Garotinho, que, de forma marota, perguntou ao Lula o

que era a Cide, e ele não soube responder. Posteriormente, o Lula foi até a imprensa

dizer que acabaria com a Cide. Até hoje esperamos o término da Cide. Mas o que

está terminando mesmo é a nossa paciência, a paciência dos brasileiros. Mais do que

isso, o alto preço da gasolina está implicando inflação. O que esperamos é que o

governo  federal,  por  meio  de  políticas  públicas,  faça  com  que  nós,  brasileiros,

paguemos um preço justo pela gasolina.
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Finalizando, em relação ao cartel, fiz questão de fazer uma ampla pesquisa. Quero

aqui reparar um erro meu. O jornal “O Tempo”, provocado por mim, veiculou uma

reportagem:  “Possibilidade  de  cartel  em  Belo  Horizonte”.  Eu  e  minha  assessoria

averiguamos o teor da reportagem e fizemos pesquisa em vários postos da Capital.

Quero aqui tornar público esse fato e fazer justiça, porque isso não existe em Belo

Horizonte. Das nove regionais, em todas elas o preço da gasolina variava em mais de

R$0,50. Então, cabe ao consumidor também buscar o posto que pratica um preço

mais  justo.  Eles  até  fizeram questão de me enviar  o  documento  com o valor  da

gasolina praticado nos postos em Belo Horizonte.

Agradeço  o  aparte  de  V.  Exa.  Este  parlamentar  também  trabalhará  de  forma

incessante para baixar o preço da gasolina.

O  Deputado  Elismar  Prado*  -  Obrigado,  Deputado  Fred  Costa.  Realmente

precisamos  lutar,  em  todas  as  frentes,  em  defesa do  consumidor,  em  defesa  do

interesse  público;  precisamos  procurar  o  nosso  direito.  O  Ministério  Público  e  o

Procon precisam tornar o consumidor cada vez mais consciente e mais exigente em

relação aos seus direitos.

Apesar dessa pequena queda decorrente da iniciativa do governo federal de utilizar

a BR Distribudora, que detém 40% do mercado de distribuição de combustíveis, o

combustível  no Brasil  ainda é muito caro.  Com certeza,  é um dos mais caros do

mundo.  Como  apresentei  aqui,  ele  é  80%  mais  caro  que  nos  Estados  Unidos.

Precisamos combater, sim, a elevada carga tributária não só na esfera da União, mas

também discutir a elevada carga tributária de Minas Gerais, que é a maior do Brasil,

infelizmente. Precisamos perder essa liderança. 

O  Deputado  Carlin  Moura  (em  aparte)*  -  Ilustre  Deputado  Elismar  Prado,

parabenizo  V.  Exa.  por  lembrar  que  essa  luta  contra  o  preço  abusivo  dos

combustíveis é uma luta de todos, e todos têm de fazer sua parte. V. Exa. lembrou

muito bem que a Presidenta Dilma tem atuado de forma firme, tem usado a Petrobras

para  combater  o  preço  abusivo,  aumentando  até  mesmo a  oferta  do  produto  no

mercado.  A Presidenta Dilma também determinou a transferência da produção do

etanol do Ministério da Agricultura para o Ministério de Minas e Energia, a fim de

tratar o produto como combustível também, além de adotar regras mais firmes sobre
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a  produção.  Determinou  a  diminuição  do  percentual  de  etanol  na  gasolina  para

diminuir a pressão durante o período da entressafra. Além disso, políticas públicas

têm sido adotadas para aumentar a oferta no mercado. Isso é fundamental. 

O governo do Estado também tem de fazer sua parte. Como sabemos, quanto ao

ICMS sobre a gasolina, temos o maior índice, ou seja, o nosso é o mais caro do

Brasil. No ano passado, demos com uma mão e retiramos com a outra. O governo do

Estado diminuiu o preço do ICMS do álcool em 3%, reduzindo-o de 25% para 22%,

contudo aumentou o ICMS da gasolina. Devemos também cumprir  a nossa parte.

Enquanto em outros Estados a média é 18%, em Minas temos 25%. Se cada um não

fizer sua parte, não conseguiremos vencer essa guerra. Como V. Exa. bem lembrou,

o governo da Presidenta Dilma tem feito, com muito rigor, o acompanhamento dos

preços, e isso tem dado resultado. V. Exa. está de parabéns pelo pronunciamento.

Obrigado.

O  Deputado  Elismar  Prado*  -  Apenas  para  concluir,  Presidente.  Agradeço  ao

Deputado Carlin  Moura e  lembro  que  tudo isso  depende de  um esforço  coletivo.

Apenas para ressaltar e finalizar, acrescento ao que foi dito que os mineiros ficaram

sem opção. A gasolina está muito cara e o álcool ainda é inviável em Minas Gerais, já

que  o  ICMS  é  22%.  Apresentei  uma  proposição  nesta  Casa  que  reduz  a  carga

tributária de 22% para 12%, como ocorre em São Paulo, o que aumentará a nossa

competitividade, gerará emprego no setor sucroalcooleiro e viabilizará a utilização do

álcool  combustível,  do  etanol  em  Minas  Gerais.  Obrigado,  Sr.  Presidente.

Continuaremos na luta em defesa do consumidor de nosso Estado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Fred Costa.

O Deputado Fred Costa* - Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar,

primeiramente,  o  Presidente  em  exercício,  Deputado  Inácio  Franco;  meus  pares,

Deputados e Deputadas presentes; senhoras e senhores; e telespectadores da TV

Assembleia. É com alegria que venho aqui, mais uma vez, trazer uma boa notícia

para a cidade de Belo Horizonte. Refiro-me à notícia sobre o Conjunto IAPI e faço

questão de ressaltar que não será utilizado um centavo de recurso público. Após um

esforço  contínuo  e  mútuo  da  sociedade  civil  organizada,  de  parlamentares  -  a
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exemplo dos Deputados João Leite, Sávio e este Deputado -, do Ministério Público e

das construtoras e após termos anunciado a construção da trincheira que liga Nova

Lima a  Belo  Horizonte,  agora  venho trazer-lhes  essa notícia.  Vale  lembrar  que  o

conjunto IAPI foi o primeiro conjunto habitacional verticalizado do Brasil, concebido no

pós-guerra pelo visionário JK. Na oportunidade, como Prefeito de Belo Horizonte, no

mesmo momento em que se abriam diversas vias, dentre elas a Av. Afonso Pena,

iniciava-se a construção do Conjunto IAPI.  Esse conjunto tradicional da cidade de

Belo Horizonte, há 30 anos, já carecia de manutenção, e por meio do esforço do meu

mandato e desta Casa, conseguimos isso. 

Temos de fazer justiça e, portanto, citar o nome da empresa, a Coral Tintas, pois,

com  a  sua  anuência  e  com  a  participação  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,

conseguimos não só a tinta necessária para a pintura e para a manutenção de todos

os edifícios, como também a mão de obra, por meio do esforço de sete construtoras

da cidade de Belo Horizonte. 

Dessa forma, dentro de 12 meses, entregaremos o Conjunto IAPI completamente

revitalizado,  beneficiando  diretamente  as  1.500  famílias  que  ali  residem,

aproximadamente  5.000  pessoas.  Entregaremos  também para  Belo  Horizonte  um

presente, lembrando que, concomitantemente, tem a obra, a intervenção pública da

Av.  Antônio  Carlos.  Com  isso,  naquele  vetor  da  região  da  Pampulha,  teremos

verdadeiramente um presente para a cidade. Ali temos os principais pontos turísticos

da cidade. Aquele espaço remeterá ao Mineirão, que já foi palco de diversas belas

apresentações, principalmente do Clube Atlético Mineiro, e sediará, em breve, a Copa

das Confederações e a Copa do Mundo. Aqueles que forem, num futuro próximo,

assistir aos jogos de futebol, irão deparar com o IAPI muito mais belo, e não aquilo

com que deparávamos e machucava todos nós, que amamos Belo Horizonte e Minas

Gerais. Era uma poluição arquitetônica e, sobretudo, visual, a partir da depredação

daqueles imóveis. Os moradores tiveram muito mérito e paciência por esperar tantos

anos para que fosse viabilizada essa importante intervenção.

Já que se tem a Copa, não podemos nos esquecer dos legados possíveis para ela

e externar aqui uma total insatisfação. Quero lembrar que o PIB de Belo Horizonte é o

quarto  maior  do  Brasil,  porém,  numa pesquisa,  em infraestrutura,  Belo  Horizonte
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ostenta apenas a sétima colocação, o que nos remete à grande responsabilidade de

cobrar do poder público, sobretudo do Executivo municipal, obras estruturantes que

trabalhem para a qualidade de vida dos 2.388.000 belo-horizontinos, de acordo com o

último  censo.  Precisamos  de  infraestrutura  e  de  melhoria  do  transporte  público

coletivo, que influenciará diretamente a qualidade de vida do povo belo-horizontino.

Já irei conceder um aparte ao nobre colega, Deputado Paulo Lamac.

Quando afirmo essa necessidade, não é simplesmente exercício de achismo ou

motivado por um sentimento crítico. Muito mais do que isso, pesquisas realizadas

indicam  que  a  prioridade  para  os  munícipes  em  Belo  Horizonte  é  a  mobilidade

urbana.  Envergonha-me  e  entristece-me  o  fato  de  já  ter  nascido  praticamente

escutando sobre a necessidade do metrô. Em 1981, anunciaram a construção do

metrô de  Belo  Horizonte,  que contaria,  no  mínimo,  com 100km. Em 2010,  temos

apenas 37km de metrô e um transporte público coletivo que não funciona e sacrifica o

trabalhador e aqueles que utilizam seu veículo de passeio. Hoje, em Belo Horizonte,

há um veículo de passeio na proporção para 1,4 moradores. Qual é a alternativa para

isso? Repito, a melhoria do transporte público coletivo. Em Xangai são 420 estações

para um metrô de 420km, e se está planejando para até 2020 877km de metrô. Em

Londres são 408km de metrô e 207 estações. Eu poderia citar outros tantos metrôs

que são modelos a serem seguidos por Belo Horizonte, e não esse paliativo de linha

de ônibus com via prioritária, sem nenhum tipo de preconceito. Não podemos ignorar

que, se Belo Horizonte pode copiar Xangai, Londres, Nova Iorque, Pequim, Tóquio ou

Barcelona,  que promoveu o Pacto  de  Mobilidade,  por  que vamos copiar  Bogotá?

Bogotá fez um mero paliativo, que não é solução do problema. Os gestores daquela

cidade têm o mérito porque o problema era crônico, mas ajudariam, de forma muito

mais entusiástica, se tivessem dado àquela cidade a verdadeira solução, que é o

metrô.

O Deputado  Paulo  Lamac (em aparte)  -  Muito  obrigado,  Deputado Fred Costa.

Parabenizo-o pelo assunto muito relevante, trazendo a lembrança o recente anúncio

do  início  das  obras  de  revitalização  do  IAPI,  marco  da  nossa  Capital,  primeiro

conjunto vertical na nossa cidade.  É a primeira obra do programa Adote um Bem

Cultural da Prefeitura de Belo Horizonte. Foi uma bela iniciativa da nossa Fundação
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Municipal de Cultura, que contou com a participação de vários parlamentares, com o

mandato de V. Exa. É uma parceria importante da Prefeitura. É apenas a primeira de

uma série de obras importantes, que estão sendo capitaneadas pelo programa Adote

um Bem Cultural, de iniciativa do Prefeito Márcio Lacerda. O IAPI é um marco, repito,

da nossa cidade. V. Exa. fez referência à infraestrutura da nossa Capital, com a qual

tenho de concordar. Realmente não temos dúvidas de que Belo Horizonte precisaria

estar  num  estágio  ainda  mais  avançado  com  relação  às  obras  de  infraestrutura.

Percebemos, nos últimos anos, um volume grande de aporte de recursos federal,

estadual, de recursos próprios, mas foi insuficiente para que a nossa Capital tivesse a

infraestrutura necessária. Temos hoje projetos. Belo Horizonte não tinha antes nem

mesmo  projetos  nem  recursos.  Hoje  temos  os  projetos.  Temos  de  lembrar  que,

durante os oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso, não tivemos aporte de

recursos federais. Não só o Presidente Fernando Henrique não gostava de Minas

como não vinha a Belo Horizonte. Não houve aporte de recursos federais naquele

tempo.  Nenhuma  obra  com  recursos  federais  significativos  aconteceu  em  Belo

Horizonte. Realmente, tivemos de correr atrás do prejuízo nos oito anos de governo

Lula. Tivemos um aporte maciço de obras na nossa Capital. Podemos citar a Avenida

Antônio Carlos, as diversas obras do Vila Viva, que estão mudando a face das vilas e

favelas. Temos agora de correr atrás do prejuízo que herdamos de um governo que

não investiu, que foi o governo Fernando Henrique Cardoso. 

Gostaria  de  citar,  Deputado  Fred  Costa,  a  obra  que  já  foi  realizada,  mas

infelizmente  não  nos  mostrou  resultado.  Refiro-me  à  obra  do  corredor  da  morte,

segundo o jornal “Hoje em Dia” da semana passada. O corredor da morte de Belo

Horizonte, que alguns de nós talvez não saibamos, é a Avenida Cristiano Machado.

Os dados estatísticos, publicados pelo jornal “Hoje em Dia” na quinta-feira da semana

passada, demonstram claramente que a Linha Verde é a via com maior volume de

acidentes da Capital. Apesar de ser bem mais curta do que o Anel, tem um volume

muito maior de acidentes, inclusive de acidentes fatais, acidentes de motocicletas, em

função  de  problemas  de  projetos:  faltam  as  passarelas,  que  só  estão  sendo

implantadas agora e, no projeto originalmente apresentado, faltaram viadutos. Enfim,

realmente, essas obras de infraestrutura fazem falta à nossa cidade. Esperamos que,
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da união de forças entre o governo municipal, estadual e federal, consigamos correr

atrás desse prejuízo que tivemos aqui há tanto tempo. Agradeço o aparte.

O Deputado Fred Costa* - Deputado Paulo Lamac, gostaria aqui de fazer justiça e

ressaltar,  mais uma vez, o trabalho do Governador Anastasia.  V.  Exa.,  com muita

capacidade, aliás característica sua, no final provocou a formação de um pacto entre

o  governo federal,  estadual  e  municipal.  Quero  aqui  anunciar  os  novos pares.  O

Governador  Anastasia  já  se  comprometeu.  Falou  que  sua  parte  fará  para  o

desenvolvimento de Belo Horizonte, para a melhoria da qualidade de vida dos belo-

horizontinos  e  daqueles  que vivem na  Região  Metropolitana.  Aliás,  nossa Região

Metropolitana é a 7ª maior da América e a 3ª maior do Brasil.  Anunciou que sua

contrapartida será feita, assim que o governo federal ou municipal conseguir viabilizar

os  recursos.  Ele  disponibilizará,  para  cada uma das  linhas,  os  R$400.000.000,00

necessários. Da parte do governo do Estado, já está comprometida a liberação dos

recursos  em  contrapartida.  Antes  de  conceder  aparte  ao  Deputado  João  Leite,

gostaria de corrigir o que falei neste Plenário. Disse que Belo Horizonte tinha 30km de

metrô, algo que envergonhava a todos nós, pois é uma distância muito aquém da

necessidade. Lembro que todas as cidades que têm metrô considerado razoável têm

acima de 250km desse transporte. No entanto eu estava errado, pois aumentei 2km,

pois temos apenas 28km de metrô, com 19 estações. Esse metrô não dá conta de

atender a 5% da população de Belo Horizonte que utiliza o transporte público coletivo,

o que dirá as pessoas da Região Metropolitana. Devemos pensar políticas públicas

de  transporte,  de  saúde  e  de  meio  ambiente  dentro  da  concepção  de  região

metropolitana.

O Deputado João Leite (em aparte) - Nessa época estava vivo e acompanhei tudo.

O  ex-Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  inaugurou  as  Estações  Horto,  José

Cândido  da  Silveira,  Minas  Shopping,  São  Gabriel,  Primeiro  de  Maio,  Waldomiro

Lobo, Floramar, e Vilarinho. Foram oito estações de metrô inauguradas por Fernando

Henrique  Cardoso.  Ele  inaugurou  também  as  obras  do  Prosam,  que  retirou  as

famílias do Vale do Arrudas, do Sarandi e do Ressaca. Fernando Henrique Cardoso

duplicou 600km da Fernão Dias,  de Belo  Horizonte a  São Paulo.  Deputado Fred

Costa, o que temos em Belo Horizonte e que V. Exa. está constatando é a herança
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maldita do  PT.  É isso o  que temos:  ausência  total  de infraestrutura.  Não fizeram

absolutamente  nada  em  praticamente  20  anos  à  frente  dos  destinos  de  Belo

Horizonte. É constatação, é só pegar os números e ver:  a duplicação da Avenida

Antônio Carlos foi de Aécio Neves, PSDB; a Prefeitura fez uma parte pequena. Agora

reclamam da Linha Verde e do Boulevard Arrudas. Aécio Neves fez tudo. E o que o

PT fez durante esse tempo? Zero, absolutamente nada em Belo Horizonte. Vimos,

nos oito anos do governo Lula, zero, nada de infraestrutura foi feito, e abandonaram o

metrô.

O Sr. Presidente - Deputado João Leite, atente ao tempo.

O Deputado  João Leite  (em aparte)  -  Atenderei  ao  pedido  do  Deputado  Inácio

Franco, porque tenho o maior respeito por V. Exa. Não farei o que outros fizeram,

quando colocaram o dedo no rosto de V. Exa., xingaram palavrões, uma verdadeira

baixaria.  Eu  respeito  V.  Exa.  e  devolvo  a  palavra  ao  Deputado  Fred  Costa,

agradecendo-lhe muito, Deputado Inácio Franco. 

O  Deputado  Fred  Costa*  -  Muito  obrigado.  Gostaria  de  lembrar  o  Executivo

Municipal que deveríamos copiar os bons exemplos. A cidade de Barcelona, no ano

de 1998, criou o Pacto da Mobilidade. A melhora foi considerável nessa cidade. Que

atitudes  foram  tomadas  para  que  isso  acontecesse?  Prioritariamente,  fez-se

investimentos no metrô com a ampliação das linhas e, por consequência, do raio a

ser atendido. Além disso, fez-se a integração do transporte público e estacionamentos

subterrâneos para a cidade, por  sua topografia,  permitir  a  instalação de ciclovias.

Outra ação foi convidar os cidadãos a conhecerem melhor a legislação de trânsito e a

respeitá-la. E o resultado disso foi uma melhora significativa no trânsito. 

Portanto, é responsabilidade do poder público, sobretudo do Executivo Municipal e

Federal,  trabalhar  para  a  melhoria  da  mobilidade  urbana  em  Belo  Horizonte.  Sr.

Presidente, muito obrigado pela compreensão.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou até estranhando,

porque há dois meses estou tentando marcar a minha participação no pinga-fogo,

sem falar que sou sempre o 15º, 18º. Na verdade, hoje eu era o 6º, mas acabei me
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tornando  o  11º.  Queria  fazer  uma  reclamação  à  assessoria  da  Casa.  Há

aproximadamente  dois  meses  que  não  me  pronuncio,  pois  sempre  sou  um  dos

últimos. Hoje tenho apenas 9 minutos para falar; mas será o bastante para a nossa

manifestação.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, queria falar sobre algo que está

me incomodando bastante, que é o estado de greve que se vive em Minas Gerais.

Não  vejo  esse  incômodo  por  parte  da  Base  de  Governo  nesta  Assembleia.  Na

semana passada, a Polícia Militar  fez uma movimentação de 10 mil  policiais,  mas

nada saiu na imprensa. A Polícia Civil está em greve - há faixas nas delegacias -, mas

também não ouvimos ninguém falar nada sobre isso nem manifestação alguma por

parte do governo. As professoras entrarão em greve. A área da saúde já está em

greve. Para a população menos avisada, parece que, em Minas Gerais, está tudo a

mil  maravilhas e que nada está acontecendo. O nosso Governador Anastasia não

está  obtendo  informações  corretas.  Isso  nos  faz  lembrar  a  época  de  Eduardo

Azeredo. Quando a Polícia Militar, em posicionamento semelhante, encontrava-se em

movimento de greve, fomos até lá avisá-lo e ele nos disse: “Não, está tudo tranquilo.

O Comando disse que a tropa está sob controle”. Na verdade, houve até morte na

manifestação. Não estou vendo preocupação por parte das pessoas que dizem ser

amigas do Governador. Esse é um assunto no qual a Assembleia terá de envolver-se,

pois, na hora em que “empipinar”, o problema vem para cá e nunca para o Palácio. O

pessoal vem se manifestar nas galerias, como, por exemplo, as Polícias Civil e Militar.

Portanto  está  na  hora  de  o  governo  prestar  atenção  no  que  está  ocorrendo,

Deputado Rogério Correia, em Minas Gerais.  Estão acabando com a Polícia Civil.

Papagaios, que é a quinta cidade mais violenta de Minas Gerais, já está há um ano

sem Delegado. Digo isso com a maior tristeza, pois sou Deputado majoritário lá há

quatro  mandatos.  Nenhuma providência  foi  tomada.  Participamos de uma reunião

nessa cidade com o Prefeito, na Defensoria Pública com o Deputado Lafayette de

Andrada. Na verdade, nem se anotou que se tomaria providência. Estão levando o

negócio na brincadeira e na irresponsabilidade em relação à segurança pública em

Minas Gerais,  pois ficam lá manipulando dados e fazendo levantamentos. Quando

vamos à delegacia do interior, verificamos que, em vez de apurarem inquéritos, estão
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preenchendo questionários  para  saberem quantas pessoas  entraram e  saíram da

delegacia, quantas foram atendidas e o que foi feito. Deveria ter perguntado a eles

para que isso. O povo precisa de resultado prático e da efetividade da Polícia Civil,

principalmente da Polícia Civil, que está em greve. O governo está desconhecendo

essa  greve,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  assim  como  desconheceu  a  das

professoras.  Cansamos  de  dizer  aqui  que  as  professoras  estavam  entrando  em

greve, mas nos respondiam: “Não. É só meia dúzia de escola que está entrando em

greve”.  Quando  o  governo  acordou,  quase  70%  das  escolas  de  Minas  Gerais

estavam paralisadas. Isso está acontecendo com a Polícia Civil, que precisa ter um

melhor atendimento por parte do governo ou que pelo menos converse com as suas

lideranças. Há uma insatisfação geral. 

Ao chegar na delegacia de Pará de Minas,  Deputado Bonifácio Mourão, se não

levarmos papel ou “toner” para a copiadora, não há serviço, não há como trabalhar,

não há veículo, não há estrutura. Uma cidade importante como Pará de Minas, sede

regional,  está  totalmente  abandonada.  Há  uma  lógica  que  queriam  estabelecer,

Deputado Bonifácio Mourão e representantes, para acabar, por meio de um projeto

não sei de quem, de qual louco ou maluco, com a Polícia Civil de cidades com menos

de 10 mil habitantes, Deputado Vanderlei Miranda. É quando vemos que a Polícia

Militar está engolindo o trabalho da Polícia Civil, que são trabalhos diferentes. Isso

está acontecendo e dizem que não se pode falar, não se pode discutir. Mas temos de

discutir sim, temos de apresentar essas questões em defesa do nosso Estado, em

defesa do nosso cidadão. Há pessoas que fazem planejamentos, principalmente na

área  de  segurança,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  com  empresas  que  o  governo

contrata,  as  quais  não  conhecem  segurança  pública.  Segurança  pública  não  é

planejar qualquer coisa não. O funcionamento é diferente, é mais complexo, mais

difícil.  Estamos  passando  por  um  problema  que  não  acontece  só  por  culpa  do

governo.  Vemos  as  drogas  tomarem  conta  da  nossa  juventude.  Então  é  preciso

acordar,  temos  de  participar.  Nós,  como  Estado,  perdemos  o  controle  sobre  as

drogas, e estamos perdendo essa guerra por incompetência do governo federal, que

deveria  combater  mais  as  nossas  fronteiras,  mas  não  o  faz  porque  não  quer.

Capacidade de combater existe, há o Exército, a Aeronáutica, a Marinha. Por que
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eles não podem trabalhar em benefício do nosso povo? Quanto aos Estados, dá-se a

mesma coisa, porque não há estrutura para esse combate e isso está tomando conta

da nossa juventude, acabando com ela. 

Portanto, temos de apresentar essa questão, e este é um dos pontos que trago aqui

hoje: a Polícia Civil está de greve. Será que o governo Anastasia, Deputado Rogério

Correia,  sabe  disso?  Ele  sempre  foi  muito  de  conversar,  por  isso  creio  que  as

informações  não  estão  chegando  até  ele.  Há  pessoas  de  setores  mais  baixos,

terceiro, quarto escalão, discutindo isso, o que não pode acontecer, pois esse é um

assunto de Estado, de segurança. E assunto de segurança quem deve discutir é o

nosso Chefe maior, o Governador. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Serei breve, Deputado Antônio Júlio. 

Aproveito a presença das lideranças da Polícia Civil que aqui se encontram, por

exemplo, o Denilson, e as demais categorias que se encontram em campanha, como

policiais militares, Deputado Sargento Rodrigues, assim como as professoras, minhas

colegas, para dizer que hoje o governo entregou a esta Casa a LDO. A previsão do

governo é de uma receita 12% maior em 2012, com o ICMS 15% impulsionado pela

alta do minério.  Quer dizer,  12% a mais na receita. Não há previsão de nem um

centavo de aumento para nenhum servidor público. O Deputado Antônio Júlio tem

razão,  o governo continua desconhecendo completamente  o  movimento  que está

acontecendo em defesa do serviço público, que foi achatado nesses oito anos do

governo Aécio Neves. 

Por falar em Aécio Neves, é preciso dizer que ele veio, neste fim de semana, a Belo

Horizonte.  Dessa  vez  parece  que  ele  não  foi  ao  Rio  de  Janeiro,  talvez  porque

estivesse chovendo lá; então preferiu vir a Minas. Chegando aqui, conversando com

o Governador Anastasia, ele descobriu que há uma dívida de 60 bilhões, impagável.

Perguntamos: E o déficit zero? Onde foi parar o déficit zero, que até placa de déficit

zero inauguraram no Estado? Agora estão apertados com uma dívida de 60 bilhões,

querendo justificar, junto aos servidores públicos, por que não poderão dar aumento.

Mas  não  é  verdade.  A própria  Secretária  Renata  Vilhena  disse  nesta  Casa  que

apenas 37% estão destinados ao pagamento do servidor público, e não mais os 48%,

pelo novo cálculo, retirando-se os inativos. Então há folga orçamentária para pagar os
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servidores. Eu ainda perguntei isso à Secretária, e essa foi a única coisa útil que ela

disse naquele dia em que veio aqui fazer um “show” de choque de gestão, reiterando

o déficit zero que não existe. Portanto, são 60 bilhões de dívida que o Aecinho deixou,

o Estado falido, e agora ele reconhece a dívida que foi se avolumando. Na época do

Itamar  Franco,  a dívida  era  de  14  bilhões;  quando  chegamos  a  60  bilhões,  uma

negociação foi feita entre FHC, elogiada aqui pelos tucanos - Deus me livre, não sei

como alguém tem coragem de se lembrar do FHC e ainda elogiar! Ou seja, 60 bilhões

de dívida,  Deputado Antônio  Júlio.  Agora  uma receita 12% maior,  e  eles  querem

entrar com uma dívida para não pagar aos servidores. Então V. Exa. está com toda a

razão quando traz essa discussão a público. 

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Meu  tempo  está-se  acabando.  Há  dois  Deputados

querendo  falar,  mas  gostaria  de  me referir  à  dívida  pública.  Há  seis  anos  tenho

discutido essa dívida. Quando o Governador falou do déficit público, eu já fazia essa

denúncia.  Não é  só  culpa  do governo atual.  A culpa vem lá  de trás,  do  governo

Eduardo Azeredo, que negociou a dívida muito mal. Até o próprio Governador Aécio

Neves - hoje Senador - está um pouco mal informado. Ele fala que o indexador é a

TJLP; está enganado, é o IGP-DI, que é pior. Ele é o dobro da TJLP. 

O mais  grave,  Deputado Bonifácio Mourão,  são 7,5% de juros.  Temos de fazer

alguma coisa em defesa de Minas,  que vai  pagar R$400.000.000,00 de juros por

mês. É um dinheiro que não temos para investir. Não temos esse recurso, mas somos

obrigados a pagar  a rolagem da dívida. Acredito que esteja na hora de fazermos

alguma coisa.  O Deputado Adelmo Carneiro  Leão está  levantando a Frente  para

fazermos a discussão. Não temos de discutir se o responsável é o Lula, se é a Dilma

ou se é o Aécio. A dívida foi mal negociada. Fui o único Deputado, à época, a levantar

essa questão. E o Itamar Franco, quando assumiu o governo, também fez o mesmo. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Ele fez moratória. 

O Deputado Antônio Júlio - Ele levantou essa questão. E a situação ficou grave.

Não somos nós que estamos fornecendo esses dados, eles foram dados pela equipe

de governo, que apenas consolidou o que já sabíamos. 

Estou terminando, Sr. Presidente. É isso que precisa ser discutido. Digo ao Senador

que o indexador não é a TJLP, é o IGP-DI, que é o dobro da TJLP. Se fosse a TJLP, o



1361
____________________________________________________________________________

nosso infeliz endividamento teria diminuído um pouco. 

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência  informa ao Plenário  que o  Deputado Tadeuzinho  Leite  adotará  o

nome parlamentar Tadeu Martins Leite, em virtude da aprovação de requerimento do

interessado pela Mesa da Assembleia.

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 712 a 715/2011, da

Comissão  de  Defesa  do  Consumidor.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Fiscalização  Financeira  -  aprovação,  na  9ª

Reunião Ordinária, em 11/5/2011, dos Requerimentos nºs 564/2011, da Deputada Ana

Maria  Resende,  574/2011,  das  Deputadas  Luzia  Ferreira,  Rosângela  Reis  e  Ana

Maria Resende e dos Deputados Bonifácio Mourão, João Vítor Xavier, Cássio Soares,

Hélio  Gomes,  Duarte  Bechir,  Delvito  Alves,  Neider  Moreira,  Bruno  Siqueira,  Luiz

Henrique,  Rômulo  Viegas,  Luiz  Humberto  Carneiro,  Doutor  Viana,  Doutor  Wilson

Batista, Tiago Ulisses, Mauri Torres, Duilio de Castro, Sargento Rodrigues, Sebastião

Costa,  Dilzon Melo,  Bosco,  Fred  Costa  e  Marques  Abreu,  e  598  e  613/2011,  da

Comissão  de  Participação  Popular;  de  Política  Agropecuária  -  aprovação,  na  8ª

Reunião Ordinária, em 11/5/2011, dos Projetos de Lei nºs 518/2011, do Deputado Ivair

Nogueira,  e  648/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  e  dos  Requerimentos  nºs
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565/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 591, 592 e 604/2011, da Comissão de

Participação  Popular;  do  Trabalho  -  aprovação,  na  9ª  Reunião  Ordinária,  em

11/5/2011, dos Projetos de Lei nºs 205/2011, do Deputado Elismar Prado, 631/2011,

este com Emenda nº 1, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 747 e 748/2011, do

Deputado  Doutor  Viana,  750/2011,  do  Deputado  Durval  Ângelo,  770/2011,  do

Deputado  Doutor  Viana,  830/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  870/2011,  do

Deputado  Ivair  Nogueira,  e  887/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  e  dos

Requerimentos nºs 498/2011,  do Deputado Duarte Bechir,  543/2011,  do Deputado

Celinho  do  Sinttrocel,  e  545/2011,  do  Deputado  Hely  Tarqüínio;  de  Assuntos

Municipais - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 11/5/2011, dos Requerimentos

nºs 544/2011, do Deputado Fabiano Tolentino, 568/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, e 570/2011, do Deputado Duarte Bechir; de Cultura - aprovação, na 8ª Reunião

Ordinária, em 11/5/2011, do Requerimento nº 572/2011, do Deputado Fred Costa; de

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária,

em  12/5/2011,  do  Requerimento  nº  237/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana;  de

Educação  -  aprovação,  na  2ª  Reunião  Extraordinária,  em  12/5/2011,  dos

Requerimentos nºs 546/2011, do Deputado Marques Abreu, 576/2011, da Comissão

de Assuntos  Municipais,  e  597/2011,  da  Comissão de Participação Popular;  e  de

Segurança  Pública  -  aprovação,  na  9ª  Reunião  Ordinária,  em  17/5/2011,  dos

Requerimentos nºs 569 e 624/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 626/2011, do

Deputado Duarte Bechir, e 638/2011, do Deputado Carlos Henrique (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 Dalmo Ribeiro Silva

em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 613/2011, e Leonardo

Moreira (2) em que solicita a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 1.030 e

1.172/2011 (Arquivem-se os projetos.);  nos termos do inciso XXXII do art.  232 do

Regimento  Interno,  requerimentos  dos  Deputados  Alencar  da  Silveira  Jr.  em  que

solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.031/2007, e Carlin Moura em que

solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.142/2007; e, nos termos do inciso
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XXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Duarte Bechir e da

Deputada Rosângela Reis em que solicitam a destinação da 1ª  Parte  da  reunião

ordinária  do  próximo  dia  19  de  maio  para  homenagear  a  Defensoria  Pública  do

Estado.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Requerimento do Deputado Inácio Franco

e outros  em que solicitam a convocação de reunião especial  para homenagear  o

Grêmio Espanhol de Socorros Mútuos e Instrução pelo centenário de sua criação. A

Presidência defere o requerimento de conformidade como o inciso XXI do art. 232 do

Regimento Interno.

Questões de Ordem

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Com  a  palavra,  pela  ordem,  o

Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Há dois requerimentos que foram apresentados há

algum tempo e ainda não foram apreciados. O primeiro, de autoria dos Deputados

Rogério Correia e Antônio Júlio; o segundo, dos Deputados Antônio Júlio, Rogério

Correia,  Paulo  Guedes  e  Sávio  Souza  Cruz.  No  segundo,  solicitamos  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre os gastos do

governo  em  publicidade  de  órgãos  da  administração  direta  e  entidades  da

administração  indireta,  tais  como  Loteria  Mineira,  Cemig,  Copasa,  Gasmig  e

Codemig, com a Rádio Arco-Íris Ltda,, de propriedade do Senador Aécio Neves e da

Sra.  Andrea Neves.  No primeiro,  solicita-se  seja  encaminhado ao Governador  do

Estado  pedido  de  informações  sobre  os  gastos  do  governo  em  publicidade  da

administração direta e indireta, incluindo empresas públicas, sociedade de economia

mista, autarquias e fundações públicas do Estado em que figurem como beneficiárias

e credoras a Editora Gazeta de São João Del-Rei Ltda. e a Rádio São João Del-Rei

S.A.,  ambas  de  propriedade  da  Sra.  Andrea  Neves  da  Cunha.  Como  esses

requerimentos são anteriores a outros que já estão sendo apreciados, minha questão

de ordem é para saber qual o critério pelo qual eles não estão entrando em pauta.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Sávio Souza Cruz que os requerimentos

foram recebidos na reunião ordinária de 10 de maio último e foram encaminhados à

Mesa, para receber parecer.
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O  Deputado  João  Leite  -  Aproveitando  a  questão  de  ordem  levantada  pelo

Deputado Sávio Souza Cruz, também gostaria de fazer uma solicitação a V. Exa. O

Bloco  Transparência  e  Resultado,  do  qual  faço  parte,  apresentou  vários

requerimentos  relacionados  ao  abandono  de  Minas  Gerais  por  parte  do  governo

federal,  do  PT e  do  PMDB.  Fizemos  um  requerimento  para  saber  do  Sr.  Sérgio

Gabrielli, Presidente da Petrobras, o motivo da retirada do polo acrílico de Ibirité e sua

transferência para a Bahia, onde dizem que o Sr. Sérgio Gabrielli será candidato ao

governo  do  Estado  pelo  PT.  Fizemos  um  requerimento  também,  Sr.  Presidente,

pedindo  explicações  ao  Ministro  dos  Transportes  do  governo  federal  de  quando

seriam feitas as obras no anel rodoviário, no rodoanel e na BR-381, pois as pontes do

governo federal estão caindo em Minas Gerais e tirando a ligação de Minas com os

outros Estados e do Mercosul com o Norte e o Nordeste brasileiro. Fizemos também

um outro requerimento, Sr. Presidente, pedindo que o Ministro da Fazenda explicasse

a retirada de parte da Fiat Automóveis de Minas Gerais, já que o PT e o PMDB não

têm compromisso com o nosso Estado. Às vezes até vemos que eles comemoram a

dívida de Minas Gerais, como se essa dívida tivesse sido feita agora. Na verdade, ela

começou em governos anteriores, inclusive do PMDB. Temos o perfil dessa dívida.

Queremos saber do Ministro da Fazenda como ele concedeu esses benefícios fiscais

de R$4.500.000.000,00 para que a Fiat tirasse parte dela de Minas Gerais e levasse

para Pernambuco. Portanto, Sr. Presidente, são vários requerimentos que o nosso

bloco fez, mas ainda não obtivemos resposta, não foram colocados em votação. A

população  de Minas  Gerais  espera uma resposta  do  PT e  do  PMDB.  Aliás,  eles

comemoram a dívida de Minas Gerais e até propostas de fazer calote da dívida do

nosso  Estado.  No  entanto,  teríamos  uma  grande  oportunidade  se  o  Ministro  da

Fazenda, que tem feito pelo mundo um “road show”, apresentasse os investimentos

no Brasil.  Minas Gerais é uma ilha para o PT e para o PMDB. Nem nesta Casa

ouvimos uma voz em defesa de Minas Gerais,  do nosso Estado. O que estamos

vendo é apenas comemoração porque Minas Gerais está devendo. Eu era Deputado

quando foi feita a negociação dessa dívida. Ela estava amparada em índices ligados

a “commodities”. Hoje a Petrobras está lucrando com o preço de uma “commodity”.

Enquanto a Petrobras e o governo federal lucram, pagamos o preço. A população
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paga, e as pessoas pobres que têm o seu carro para sobrevivência estão pagando

combustível,  o  sexto  mais  caro  do  mundo.  Vemos  daqui  os  representantes  do

governo federal achando que vai tudo bem. Começarei a trazer para cá os “e-mails”

que  tenho  recebido  sobre  o  preço  da  gasolina,  o  preço  no  supermercado  e  o

abandono de Minas Gerais pelo governo federal. Quando essa dívida foi negociada,

era “commodity”. O dólar era quase um por um em relação ao real. Agora, vemos

uma inflação que foi de 5%, e essa dívida, que não foi feita neste governo, crescer

sem nenhum comprometimento deste governo. Por fim, gostaria de registrar a vinda

ontem à Assembleia Legislativa do sindicato da Polícia Federal, Deputado Bonifácio

Mourão.  Pasmem:  300  policiais  federais  em  Minas  Gerais  denunciando  o

sucateamento  da  Polícia  Federal.  Houve  20%  de  suicídios  na  Polícia  Federal,  e

vemos aqui o PT e o PMDB falar da segurança pública de Minas Gerais. Eles tinham

de ter  ouvido  o  que os líderes sindicais  da  Polícia  Federal  falaram aqui  conosco

ontem; 600 policiais federais em São Paulo disseram que não era possível dar conta

da segurança pública nas fronteiras. Agora, o governo federal cortou recursos para o

cuidado com o policiamento das fronteiras. Parece que o bloco do PT e do PMDB

estão vivendo em outro país, não estão vendo o que está sendo feito contra Minas

Gerais.  Nenhuma voz se levanta  em favor  de Minas Gerais.  Outro dia  vimos um

Deputado defender a ida da Fiat para Pernambuco, Deputado Bonifácio Mourão. Não

há uma voz em favor  de Minas Gerais.  É lamentável o que estamos vivendo. Sr.

Presidente, faltavam ainda 4 minutos e, de repente, o relógio zerou?

O Sr. Presidente - Deputado, o seu tempo está esgotado.

O Deputado João Leite - Eu aceitarei porque não faria com V. Exa. a baixaria que

foi  feita.  Não  colocarei  o  dedo  no  seu  nariz,  Deputado.  Não  xingarei  palavrões,

porque  o  respeito.  Não  farei  como  alguns  fizeram  com  V.  Exa.  Isso  não  pode

acontecer  na  Assembleia  Legislativa.  A V.  Exa.  a  nossa solidariedade e  o  nosso

apoio. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, eu nem iria utilizar essa questão de

ordem  porque  realmente  estamos  precisando  votar.  Fizemos  um  entendimento  e

estamos presentes no Plenário com plena disposição de votar e adiantar os trabalhos

nesta  Casa.  Acontece  que  o  Deputado  João  Leite  nos  fez  lembrar  um  assunto
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preocupante. É que na quinta-feira agora, dia 19, está vencendo o prazo dado pelo

governo federal a um requerimento feito pelo Senador Aécio Neves. Quando foi dado

o benefício para Pernambuco, que levou parte da Fiat, foi dado um estímulo, que

significou um prejuízo para Minas Gerais de R$3.000.000.000,00. O que o Senador

Aécio Neves fez? Para que setores de autopeças e mesmo polos automotivos não

continuassem  se  deslocando  para  outros  Estados,  ele  requereu  que  o  mesmo

benefício fosse dado ao Norte, ao Vale do Mucuri e ao Vale do Jequitinhonha. Esse

benefício foi dado, mas com data marcada para agora, 19 de maio. O prazo está

vencendo. Aliás, isso foi objeto de manifestação dos Senadores Aécio Neves e Itamar

Franco no Senado Federal.  Precisamos acordar para essa situação. O prazo está

vencendo.  O  estímulo  continuará  para  outros  Estados?  Será  que  prevalecerá  a

afirmação do Deputado Cândido Vacarezza, Líder do PT na Câmara dos Deputados,

que falou que o fato de se alegar que a Região Norte, o Vale do Jequitinhonha e o

Vale do Mucuri são regiões pobres não vale como argumento, não tem valor algum.

Não tem valor para ele, e o prazo estabelecido está se esgotando. Então a questão

de ordem é que fizemos requerimento nesse sentido também e não veio nenhuma

resposta, Sr. Presidente. Para completar esta questão de ordem, hoje o Deputado

Antônio  Júlio  fez  algumas  observações  que  julgamos  procedentes,  quando  falou

sobre questões de segurança em Minas Gerais, sobre a preocupação com greves da

Polícia  Civil  e  da  Polícia  Militar.  Mas  é  importante  lembrar  que  temos  de  nos

preocupar com isso. Precisamos também fazer cálculos para saber qual o reflexo do

que Minas paga à União pela dívida, que é, segundo o próprio Deputado Antônio

Júlio, de R$400.000.000,00 por mês. O que representaria isso para pagar aumento

aos  professores,  à  Polícia  Civil,  à  Polícia  Militar  e  assim  por  diante?  Será que o

governo  federal  não  poderia  atender  a  Minas  Gerais  e  aos  outros  Estados  que

precisam, baixando pelo menos um pouco os juros? Se baixassem os juros, teríamos

muito  mais  dinheiro,  com  certeza,  para  reajustar  com  justiça  os  salários  desses

segmentos dos funcionários públicos tão reclamados em Minas Gerais. Precisamos

buscar as fontes, e não apenas falar que o governo não quer dar aumento. o governo

está sendo sacrificado a pagar R$400.000.000,00 por mês de juros. Então, não seria

o caso da mineira Presidente Dilma Rousseff lembrar da situação que Minas Gerais
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está vivendo? É preciso lembrar também que, na área de segurança, foi feito muito

no governo Aécio Neves-Anastasia. Foram dadas inúmeras viaturas para todos os

Municípios de Minas Gerais. Eu era Prefeito de Governador Valadares, e recebemos

138  viaturas  novas  só  em  quatro  anos  de  mandato  do  governo  Aécio  Neves-

Anastasia. Aliás, lembrava-me dos meus pronunciamentos de anteriormente, antes do

governo Aécio Neves. Quando o Município de Valadares recebia duas viaturas era

muito: uma nova e uma reformada. Foram feitas Risps, Aisps, o projeto Fica Vivo, um

dos melhores para prevenção contra violência. A maior responsabilidade no crime

neste País, incluindo Minas Gerais, é do tráfico de droga, que está entrando a torto e

a direito no Brasil.  Os jornais de hoje assinalam que 80% dos crimes vêm desse

tráfico, a raiz maior da violência no País, cujas fronteiras estão abertas para ele. É

sobretudo para isso que devemos atentar. Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, quero agradecer a V. Exa. Ontem,

o  Deputado  Durval  Ângelo  e  eu,  atendendo  a  requerimento  de  minha  autoria,

estivemos no Condomínio das Américas, situado no Bairro Betânia, onde policiais e

bombeiros  militares  estão  apreensivos  porque  receberam  notificações  para

desocupar os apartamentos funcionais. Cerca de 100 policiais militares, alguns civis e

Agentes Penitenciários, ameaçados de morte durante o exercício de sua atividade,

foram  transferidos  para  essa  unidade.  São  moradias  funcionais  que  o  governo

adquiriu  para  que  residissem  temporariamente  até  encontrar  uma  solução.  As

informações que chegaram ao nosso gabinete são que o Comando da Polícia Militar

estaria disposto a retirar os policiais militares de forma até coercitiva, se necessário.

Durante a conversa que tivemos com os policiais e familiares, soubemos que estão

apreensivos. Havíamos aprovado requerimento na Comissão de Direitos Humanos, e

o Presidente Deputado Durval Ângelo já marcou audiência pública para amanhã às

16 horas. Já que temos um número pequeno, esperamos do Governador Anastasia

que  não  permita  a  fala  do  assessor  de  comunicação  da  Polícia  Militar,  Ten.-Cel.

Alberto Luiz Alves, que foi muito infeliz ao dizer que os policiais têm conhecimento do

decreto e que deverão sair  do imóvel  de uma forma ou de outra.  Pairou sobre a

cabeça dos policiais e de seus familiares que seriam retirados até por meio de força,

o  que seria um tiro  no  pé  do  governo.  Os  policiais  militares  que estavam sendo



1368
____________________________________________________________________________

ameaçados de morte e seus familiares foram colocados nessas moradias funcionais.

O prazo de ocupação está vencendo, mas o assessor de comunicação da Polícia

Militar foi infeliz ao dizer que a PM poderia utilizar até mesmo de coerção para retirar

os policiais. Ou seja, pessoas que trabalhavam dando segurança à população foram

colocadas nesses imóveis por proteção. O transtorno dessa mudança já é grande na

vida do policial, porque ele se muda com a esposa e os filhos, o roteiro para ir para o

trabalho muda, o filho tem de mudar de escola, os móveis não cabem na moradia

funcional, enfim, é um transtorno gigantesco. Ontem, o assessor de comunicação da

Polícia Militar foi infeliz ao anunciar essa possibilidade. Estou aqui fazendo um apelo

ao Governador, que não permita que isso aconteça. Identificamos 108 servidores, um

número muito pequeno, e o Governador pode destinar recursos nos programas Lares

Gerais e Promorar para esses policiais, sem que haja um problema político. É um tiro

no pé do governo essa fala do assessor de comunicação da Polícia Militar. Amanhã,

às 16 horas, faremos audiência pública para tratar do assunto, a que os policiais e

seus familiares estarão presentes. Não podemos permitir, em hipótese alguma, que a

Polícia Militar aja dessa maneira, aja de forma coercitiva, colocando medo. Antes de

serem policiais, eles são seres humanos, são pais de família, há esposas e filhos.

Todos devem ser respeitados. O próprio Estado não pode cometer uma atrocidade

dessa.  Portanto,  faço  aqui  um  apelo  ao  Governador  Anastasia:  que  tenha

sensibilidade e destine o recurso para o financiamento do Promorar Militar e para que

haja uma solução pacífica para o problema. Essa é a nossa questão de ordem. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Durval Ângelo - Antes de entrar na questão fundamental que me traz

aqui  -  o  pronunciamento  na  mesma  linha  da  intervenção  do  Deputado  Sargento

Rodrigues -, farei um pequeno parêntese. Hoje de manhã ocorreu uma reunião da

Mesa da Assembleia com o Líder do governo e com alguns Líderes para tentar votar

alguma  coisa  nesta  semana.  Pensou-se,  em  um  primeiro  momento,  nos

requerimentos de pedido de informações. Há requerimentos sérios, como o nosso

que pede a  identificação dos  aparelhos legais  de  escuta  que estão no  Ministério

Público  e  em outros  órgãos.  Há outros  requerimentos sérios  também, mas prezo

esse, que é da Comissão de Direitos Humanos, como um requerimento importante.
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Discutiu-se também a questão da votação de projetos de Deputados e até a hipótese,

a se negociar, de começarmos votando nomes de indicações. Lógico que não pode

ser o do Ipem, porque o Deputado Alencar da Silveira Jr., Presidente da Unale, não

deixaria,  já  que  a  lei  da  ficha  suja  é  dele.  Vejo  que,  pelo  andar  da  carruagem,

Deputado Luiz Humberto Carneiro, o esforço feito pela manhã foi inútil. Creio que não

avançaremos nem nos requerimentos. É interessante, porque estamos fazendo um

debate ideológico aqui que não é feito nem no Congresso Nacional. No núcleo do

Poder, quebra-se o pau, mas há votação, as coisas caminham. Creio que a semana

foi perdida, continuaremos na estaca zero. O Presidente precisa se entender, precisa

entrar  em  campo.  Nos  momentos  de  crise,  decisivos  para  votação  aqui  nesta

Assembleia, a Presidência veio presidir. O Presidente pode ficar no gabinete ou fazer

um ato tão bonito como o de agora -  estamos com umas  5 mil  crianças ali  fora

lançando o concurso de redação; é função da Casa também essa comunicação com

a  sociedade  -,  mas  ele  precisa  vir  para  cá,  assentar-se  nessa  cadeira  para

administrar conflitos, conciliar projetos de um lado e do outro e para dizer que haverá

um momento para lavar a roupa suja, para denunciar. Fica um discurso, um diálogo

de mudos e surdos. Tem razão a Situação em questões que levanta ao enfocar o

governo federal. O Aécio dava-se muito bem com o Lula, pareciam irmãos - em dado

momento, achávamos que ele era sobrinho do Lula, era uma coisa louca -, e está se

dando bem com a Dilma. Entretanto, aqui, a bancada do governo não reconhece isso,

não reconhece que os recursos investidos são do governo federal.  A questão dos

policiais, Deputado Sargento Rodrigues e Sr. Presidente, é uma questão institucional

desta  Casa.  Os  policiais  saíram  de  suas  casas  porque tiveram  parentes  mortos,

tiveram casas metralhadas por traficantes. Eles saíram de suas moradias porque um

teve o filho de 10 anos morto - seus olhos foram arrancados -  por  um traficante.

Nesse  programa  entraram  295  policiais  e  familiares  porque  eles  defenderam  a

sociedade, porque foram bons policiais, porque não foram coniventes com o tráfico,

com o crime organizado. Agora, o governo quer despejar esses 108 policiais. Naquela

época, há três anos, eu estava com o Presidente da Casa, Alberto Pinto Coelho, e o

Vice-Governador Anastasia, quando venceu o primeiro prazo, perguntou: “Deputado,

a  causa  que  levou  esses  policiais  ao  programa  cessou?”  Respondi:  “Não,  eles
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continuam ameaçados de morte.” Ele fez a segunda pergunta: “Eles conseguiram a

moradia?” Respondi: “Não.” O Governador disse: “Não tem lógica confiarmos em um

decreto que permite um policial ser ameaçado de morte.” Espero que o espírito do

Vice-Governador seja o mesmo do Governador hoje. Espero que não permita que

comandantes, que ficam no ar condicionado e que talvez nunca conheceram a rua e

o enfrentamento com o crime, tomem uma medida dessa. Por isso amanhã, às 16

horas, a Comissão estará reunida. Sr. Presidente, quero fazer um apelo. Apresentei

um projeto no mês de junho do ano passado, e a Mesa tem responsabilidade para

que o projeto tramite nas Comissões. Esse projeto cria um programa estadual de

proteção a policiais militares, a policiais civis,  a Agentes Penitenciários, a Agentes

Socioeducativos e também a bombeiros militares. Esse programa cria um conselho

da sociedade,  que vai  conhecer  os problemas desses policiais,  e  dá  proteção às

famílias, além de prever a questão da moradia. O programa já recebeu nota favorável

do governo passado, que é, praticamente, o mesmo de agora. Então, o meu apelo é

para que o nosso projeto seja colocado em votação, já que estão reclamando tanto

que  não  há  projeto  na  pauta.  Coloquem  o  nosso  projeto  em  votação,  para  que

tenhamos uma lei estadual, e não mais um decreto, não mais essas incertezas. Eu e

o Deputado Sargento Rodrigues, diante da necessidade de agilizar isso, fomos ao

Subten. Gonzaga, da Aspra. Peço à Mesa que coloque projeto de Deputado na pauta,

porque aí, sim, os interesses serão coletivos. Não dirão que é só projeto de governo.

Coloquem  na  pauta  o  projeto  que  irá  resolver  o  problema  de  nossos  policiais

ameaçados de morte.

O  Deputado  Célio  Moreira  -  Sr.  Presidente,  ouvimos  várias  manifestações  de

Deputados  dizendo  que  querem  votar,  mas  que  não  há  quórum.  Temos  quórum

suficiente para votar requerimentos. Sr. Presidente, gostaria de solicitar à Mesa e ao

Deputado Rogério Correia, que sempre reclamou que não há quórum para votar, que

votemos  agora os  requerimentos,  porque isso está parecendo a  novela  “Morde e

Assopra”. Vamos votar!

O Deputado Rogério Correia - Deputado Inácio Franco, nós, do Bloco Minas sem

Censura,  temos  um posicionamento  claro,  e  a  minha  questão de ordem é nesse

sentido. Não estamos dispostos apenas a votar um dos itens que está pautado, como
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as indicações para fundações, institutos e autarquias. Por várias vezes, expliquei o

motivo. Na verdade, o governo atropelou a Assembleia Legislativa e a Constituição

Federal,  colocando  para  dirigir  os  órgãos  aqueles  cujos  nomes  deveriam  ser

previamente  aprovados  pela  Assembleia  Legislativa.  Eles  já  estão  trabalhando,

enquanto nós estamos discutindo, sabatinando e brigando para ver se aprovamos ou

não. Alguns já estão trabalhando, outros não estão trabalhando mais, porque caíram

na ficha suja, como ocorreu no Ipem. O próprio governo hoje promoveu a demissão.

Vejam bem, o  demitido  começou a trabalhar  após  ser  indicado e designado pelo

Governador.  Trabalhou,  recebeu,  e não poderia  ter  recebido,  porque tinha a ficha

suja. Ele não foi aprovado por esta Casa e hoje foi demitido. Sequer aprovamos o

nome dele aqui,  na Asssembleia Legislativa, e ele já foi demitido, Deputado Sávio

Souza Cruz. Por que iremos aprovar nomes que não foram por nós deliberados e

aprovados, mas que já estão trabalhando? O que estamos solicitando ao governo é

coerência, ou seja, que afaste as pessoas indicadas por ele e espere a Assembleia

Legislativa  dar  a  sua  definição.  Depois,  sim,  poderá  designá-los,  contratá-los  e

colocá-los  para  trabalhar,  não  devendo  fazê-lo  ao  arrepio  da  Constituição.  É

simplesmente esse debate que fazemos com o governo. O governo, nesta Casa, tem

de ser blindado. Parece que não se pode questioná-lo. É o mau costume do governo,

que tem de ser completamente blindado. Quando se fala no Ipem, os Deputados da

base do governo se arrepiam. Eles falam: “Ai,  meu Deus do céu, já vai  ele falar.”

Então, desviam o assunto para o da verba do governo federal, falando até mesmo

questões que não são verdadeiras, ou seja, que não há investimento. Já expliquei

muito bem aqui que o governo federal tem uma aplicação, só de PAC em Minas, de

60,8 bilhões. Tenho aqui, centavo por centavo, o que está sendo aplicado, feito e

construído, estradas, aeroportos, tudo que o governo federal investe, com mapa. Um

dia ainda terei um tempo para expor isso precisamente. São 60,8 bilhões de obras do

PAC, Deputado Vanderlei Miranda, que vêm do governo federal para Minas Gerais,

que não vinham em outras épocas. No governo do Itamar Franco, havia um atrito tão

grande com o governo federal, que o governo Fernando Henrique optava por não

investir em Minas nem vir aqui. O governo federal não tem isso. São 60,8 bilhões do

PAC,  muito  mais  do  que  se  imaginava  aplicar  em  Minas,  e  a  Presidente  Dilma
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aplicará mais. Ela tem dito isso; é mineira e tem carinho por Minas. Entendo que é da

regra. O que não se pode é colocar assuntos para blindar o governo nas críticas que

fazemos, e os nossos requerimentos não serem sequer apreciados. A ordem da pauta

é estabelecida conforme quer o governo. Tudo bem que o Ipem não esteja incluído,

mas pergunto por que não incluem o indicado ao IEF nos sabatinados? Para não

trazer  à  tona  a  discussão  do  IEF,  que  teve  um  rombo  de  R$10.000.000,00

recentemente. Assunto sobre o qual queremos fazer uma Comissão Parlamentar de

Inquérito  e  não  podemos,  porque  o  governo  está  blindado.  Pessoas  já  foram

demitidas no passado, até saíram do IEF direto para a cadeia, presos, num rombo de

R$10.000.000,00 - o Ministério Público está na Justiça -, e não se pode, Deputado

Paulo Guedes, fazer uma averiguação, porque a base de governo aqui blinda tudo.

Quando se fala no Senador Aécio Neves, encerra-se a reunião. Se for falar mal do

Aécio, eles pedem apuração de quórum para terminar a reunião na Assembleia, para

blindar  o  Aécio.  Aí  não  se  vota  nada.  A base  do  Anastasia  é  diferente,  é  mais

democrática. Se bem que ela não existe, fica submetida ao que quer o Senador Aécio

Neves, que veio aqui falar de uma dívida de R$60.000.000.000,00. Era o déficit zero,

agora diz ser impagável a dívida de Minas. E o déficit zero, Deputado Luiz Carlos

Miranda? Não era déficit zero? O Estado estava bem como o choque de gestão. Oh!

Minas Gerais, que beleza, Aécio Presidente! Era toda essa conversa. Que déficit zero

nada. Vem o Senador dizer que devemos R$60.000.000.000,00. Ou seja, o Senador

Aécio  Neves  deixou  Minas  Gerais  em  estado  precaríssimo.  Agora  não  quer  dar

reajuste aos servidores. Quando fala nos servidores, reclama. Quando os professores

vêm  aqui,  são  maltratados.  Tiveram  que  ficar  esperando  chamadas  demoradas.

Quando vão falar mal do Aécio - falar mal não, dizer a verdade -, encerram a reunião

para que o governo seja blindado. Sr. Presidente, essa é a questão de ordem que

apresento. A pauta precisa ser discutida com os interesses da Assembleia Legislativa,

e  não com os interesses  do  Senador  Aécio  Neves.  Que ele  faça,  em Brasília,  a

oposição que queira fazer, que é justo e democrático. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria de pedir

que votássemos os requerimentos e,  logo em seguida,  os  projetos,  uma vez que

todos que aqui estão querem realmente dar andamento.
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Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação do requerimento da Comissão de

Transporte,  em  que  solicita  ao  Superintendente  do  Departamento  Nacional  de

Infraestrutura de Transportes - DNIT - informações sobre os motivos que levaram ao

rompimento da Ponte dos Borges, localizada no Km 454 da BR-381, no Município de

Sabará,  bem  como  sobre  quais  providências  serão  tomadas  e  se  o  projeto  de

reconstrução  da  ponte  está  contemplado  no  processo  de  duplicação  da  referida

rodovia.  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 Vanderlei Miranda - 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 34 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito. 

Questões de Ordem

O Deputado  Vanderlei  Miranda  -  Sr.  Presidente,  a  verificação  só  vale  para  os

Deputados  que  estavam  em  Plenário  no  momento  da  votação.  Sr.  Presidente,  o

Regimento é claro. Pedi a verificação de votação, que só é válida para os Deputados

que estavam em Plenário no momento da votação.

O Deputado Célio Moreira - Só para esclarecimento, Sr. Presidente. Na hora em

que se estava fazendo a segunda votação, alguns Deputados estavam se dirigindo

das comissões para o Plenário. Portanto, quando chegaram aqui, V. Exa. percebeu

que o número de Deputados presentes em Plenário era maior que o registrado no

painel eletrônico. Solicitamos, portanto, a V. Exa. que renove a votação.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que, com a entrada de outros
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Deputados  no  Plenário,  já  se  configurou  o  quórum  necessário  para  votação.  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  Participação Popular em que solicita à Fundação

Nacional de Saúde - Funasa - informações sobre o processo de transição da política

de atendimento à saúde indígena da Funasa para a Secretaria Especial de Saúde

Indígena  -  Sesai  -,  do  Ministério  da  Saúde.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de  Participação Popular em que solicita à Fundação

Nacional  de  Saúde  -  Funasa  -  informações  sobre  a  execução  das  atividades

conveniadas entre essa entidade, a Companhia de Saneamento do Estado de Minas

Gerais - Copasa - e a Companhia de Serviços de Saneamento Integrado do Norte e

Nordeste de Minas Gerais  -  Copanor  -,  relativas ao atendimento às  comunidades

maxacalis no Estado.  Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  194/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de informações sobre as constantes

interrupções  nos  serviços  de  energia  elétrica  no  Bairro  Santa  Tereza,  em  Belo

Horizonte.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  225/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações sobre a estrada

que liga os Municípios de Formoso e Chapada Gaúcha, tendo em vista que as duas

regiões  foram  contempladas  no  Programa  de  Acessibilidade  dos  Municípios  de

Pequeno Porte do DER - Proacesso. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento.  Em votação,  o requerimento.  As  Deputadas e  os Deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 236/2011, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
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encaminhado à Copasa-MG pedido de informações sobre a situação da produção da

água  mineral  Caxambu.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

requerimento  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  votação,  o

Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado,  o  Requerimento  nº

236/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se. 

Requerimento nº 243/2011, dos Deputados Antônio Júlio e Rogério Correia, em que

solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre o

Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 003/2011, em que figuram como

participantes a Secretaria de Trabalho e Emprego e a Força Sindical de Minas Gerais.

A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda nº 1,

que  apresenta.  Em  votação,  o  requerimento,  salvo  emenda.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Em  votação,  a  Emenda  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  a  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 243/2011 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Declaração de Voto

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, agradeço a votação do requerimento,

mas, apenas para clarear, gostaria de informar que foi realizado convênio entre a

Força  Sindical  e  o  governo  do  Estado  no  valor  de  R$2.000.000,00,  anterior  à

realização  do  1º  de  Maio,  e  que  estiveram  presentes  no  local  o  Prefeito  Márcio

Lacerda e o Governador Anastasia. Foi uma grande festa de 1º de Maio, convidada

pela Força Sindical. O convênio de R$2.000.000,00 foi realizado apenas com a Força

Sindical. Como há várias centrais sindicais, é importante sabermos a motivação do

convênio realizado apenas com essa central sindical. Muito obrigado. 

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, pedi pela ordem antes da votação da

emenda  apenas  para  termos  conhecimento  dela,  até  porque  somos  autores  do

requerimento. Da forma como está, fica difícil de continuarmos. Se votamos sem ter

conhecimento daquilo de que somos autores, fica difícil. Deixo aqui o nosso protesto,

porque fizemos o acordo de votar os requerimentos, mas queríamos saber o teor da
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emenda que foi apresentada no nosso requerimento, e isso nos foi impedido mais

uma vez. 

O Sr. Presidente - Requerimento nº 257/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que

solicita seja encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de informações sobre o

cronograma de instalação dos postos de atendimento ao consumidor, nos termos da

Resolução nº 414, de 2010, da Aneel. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação

do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  274/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria da Fazenda pedido de informações sobre a estimativa do

impacto  orçamentário-financeiro  decorrente  da  concessão  de  isenção  do  IPVA a

veículo de motorista profissional autônomo que o utilize para o serviço de transporte

especial de pessoas com deficiência, neste exercício e nos dois exercícios seguintes.

A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  279/2011,  da  Comissão de Direitos  Humanos,  solicitando seja

encaminhado  ao  Procurador-Geral  de  Justiça  e  ao  Secretário  de  Defesa  Social

pedido de informações sobre as especificações técnicas, as localizações, os órgãos e

as autoridades responsáveis pelos equipamentos de escuta implantados no Estado, a

fim de obter esclarecimentos sobre possíveis violações de direitos humanos. 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.

Declarações de Voto

O Deputado Durval Ângelo - Gostaria de justificar e, ao mesmo tempo, agradecer

aos  Srs.  Deputados  a  aprovação  desse  requerimento.  Os  aparelhos  de  escutas

telefônicas “legais”, em Minas Gerais estão em uma situação fora de controle. Hoje

temos  o Ministério  Público Estadual  com um aparelho espião  fazendo escuta  por

meio do crime organizado. É um aparelho que tem controle até pelas pessoas sérias

que estão à frente dele. No entanto, pasmem os Srs. Deputados, temos informações
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de que inúmeras, várias e diversas Promotorias do interior estão também fazendo

escuta telefônica. A grande indagação é que o Ministério Público, reconhecido pela

Constituição Federal, teria poder de investigação num caso do controle externo da

atividade  policial,  mas  não  está  acontecendo  dessa  forma.  Portanto  estamos

solicitando ao Procurador-Geral de Justiça que nos informe como Poder - temos de

agir, também, como Poder - onde estão esses aparelhos, a sua localização, em que

cidade,  e  as  Promotorias  responsáveis  por  eles.  Estamos,  ao  mesmo  tempo,

perguntando,  exigindo  e  cobrando  a  informação  de  como esses  aparelhos  foram

comprados. Pasmem, Srs. Deputados, temos informações de que foram comprados

sem licitação pública. Indago se a auditoria exigida pelo CNJ está sendo feita nesses

aparelhos.  Acredito  que  a  defesa  da  sociedade  é  que  nos  move.  Sei  que  estou

mexendo num vespeiro, mas queremos, pelo bem da sociedade, transparência nessa

questão,  para  que,  como  Poder  Legislativo,  não  sejamos  cobrados  amanhã  por

omissão e negligência. Deixe-me dizer algo, Sr. Presidente, que talvez os Deputados

não  saibam.  Peço  a  atenção  de  todos.  A Associação  dos  Magistrados  de  Minas

Gerais - Amagis -, entidade séria que tem sido parceira deste Poder, identificou vários

Juízes sendo investigados por Promotores Públicos - inclusive com escuta telefônica -

em Promotorias do interior, o que é ilegal. A Amagis já obteve, até agora, deferimento

em dois “habeas corpus”, Deputados Jayro Lessa e Dilzon Melo. O Desembargador

Paulo César Dias já deferiu dois “habeas corpus” em favor da Amagis alegando que

os Promotores não teriam competência de escutar e investigar  magistrados. Só o

Procurador-Geral ou a Corregedoria podem solicitar à Corte do Tribunal de Justiça tal

procedimento. Então, se fazem isso com Juízes, imaginem a situação de um cidadão

comum ou dos Srs. Deputados; que nós, Deputados,  na boca do povo,  andamos

muitas vezes mais sujos do que poleiro de galinheiro. Isso é grave, muito grave. O

Deputado  João  Leite  me  disse  algo  que  também  é  importante.  Estamos

encaminhando ao sistema de defesa social para sabermos sobre aparelho legal de

escuta no Ministério Público, ou, melhor dizendo, no Corpo de Bombeiros, na Polícia

Militar  e  na  Polícia  Civil,  e  também  perguntando  como  esses  aparelhos  foram

contratados, se eles estão sendo auditados pelo CNJ, para não dizer que estamos

fazendo algo apenas em relação ao Ministério Público Estadual. Estamos solicitando



1378
____________________________________________________________________________

informações sobre todos os aparelhos instalados no Estado, com exceção do que

está  na Polícia Federal  -  porque essa competência não nos cabe -,  para,  assim,

defendermos,  Sr.  Presidente,  o Estado Democrático  de  Direito.  É  caminho árduo,

difícil.  O  que  esta  Casa  está  votando  hoje  é  algo  histórico,  que,  tenho  certeza,

engrandece este Poder como guardião, como defensor da sociedade. Quero deixar

bem claro que, com essa votação e a minha inquirição em outros momentos, nesses

45  dias  em  que  aguardo  que  esse  requerimento  venha  a  Plenário,  vamos  ser

contemplados com o reconhecimento da sociedade, porque no Estado Democrático

de  Direito  quem  tem  de  fazer  escuta  é  quem  tem  competência  para  investigar.

Promotor tem competência limitada, e, mais do que isso, a sociedade tem de saber

quem controla. É a velha questão: quem fiscaliza os fiscalizadores, quem audita os

auditores? É este Poder que tem de fazer isso.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, votei favoravelmente ao requerimento

da Comissão de Direitos Humanos e quero parabenizar o Presidente da Comissão,

Deputado  Durval  Ângelo,  que  encaminha  ao  Procurador-Geral,  ao  Secretário  de

Defesa  Social  as  informações  sobre  especificações  técnicas,  as  localizações,  os

órgãos e autoridades responsáveis pelos  equipamentos de escuta implantados no

Estado. O Deputado João Leite fez referência a que a Amagis recorreu e já obteve

deferimento  em  dois.  Tivemos  notícias  também  de  que  praticamente  todos  os

Deputados têm seus aparelhos grampeados, que está havendo escuta, o que não é

novidade  para  ninguém.  Assim,  Sr.  Presidente,  como  o  Deputado  Durval  Ângelo

disse, quanto à escuta ilegal de alguns Juízes, o encaminhamento seria feito pelo

Procurador-Geral  do  Ministério  Público.  Portanto,  votamos  favoravelmente  a  esse

requerimento.  Estamos  na  expectativa  de  que  o  Conselho  Nacional  de  Justiça

também se manifeste a respeito dessa ilegalidade praticada não só no Estado de

Minas,  pois  também  virou  moda  em  outros  Estados.  Portanto,  compete  ao

Procurador-Geral  e  à  Polícia  Judiciária  proceder  a  essas  escutas.  Sr.  Presidente,

também votei favoravelmente ao requerimento do Deputado Rogério Correia. Antes

ele fez algumas indagações a respeito de pessoas que foram rejeitadas e citou o

caso do Ipem. Questionei a situação do Ministro Palocci. Uma junta falou que está

tudo bem, mas a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados tem de fazer essa
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apuração. Para concluir, Sr. Presidente, como o Ministro Palocci, em menos de um ou

dois  anos,  comprou um apartamento  de  R$6.600.000,00 e  um outro escritório  de

R$850.000,00? Ele não fala  como foi  feita  a compra.  Portanto,  esperamos que a

Comissão de Ética tanto do Senado quanto da Câmara se manifestem. Aí sim, vamos

dar publicidade, e o Palocci terá direito de esclarecer tudo.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora 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  -  Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  821/2011,  do

Deputado Fred Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ponte

Nova o  imóvel  que especifica.  A Comissão de Fiscalização Financeira  opina  pela

aprovação  do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, nós, do Bloco Minas sem Censura,

vamos votar favoravelmente ao projeto de lei do Deputado Fred Costa, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Ponte Nova o imóvel que especifica.

Como disse anteriormente a V.  Exa. e aos meus colegas, não estamos fazendo

obstrução ao conjunto  da  pauta.  Temos  apenas  uma divergência:  a  inclusão  das

indicações dos nomes que comporão o governo do Estado - ou deveriam compor no

futuro -, as fundações e as autarquias. Como até às 16h30min, que era o prazo da

reunião, elas não entraram na pauta, estamos de acordo em votar os projetos de lei. 

Ressalto apenas a divergência. De fato, não teríamos condições de votar nomes

que  já  estão  trabalhando  e  que  ferem  a  Constituição,  por  terem  sido  indicados

anteriormente à apresentação nesta Assembleia Legislativa. Não foram sabatinados e

não foram apreciados no Plenário, e já estão trabalhando. Um deles nem trabalhando

já está,  pois  hoje foi  demitido por  ser ficha-suja,  o que não é o caso do Ministro

Palocci. Algo terá de ser investigado, como tem de ser investigado a Land Rover que

o Senador  Aécio Neves dirigia no Rio de Janeiro, oriundo de verba pública. Esse

carro  foi  destinado  à  rádio  por  sua  irmã  Andréa  Neves,  que  coordenava  todo  o

processo de verbas públicas que iam para as rádios, incluindo a rádio Arco-Íris, que
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era dela. Portanto, é dinheiro público que vai para a sua rádio, e o Senador Aécio

Neves está no Rio de Janeiro com a Land Rover dessa rádio. 

Tanto  as  questões  do  Palocci  quanto  as  do  Senador  Aécio  Neves  devem  ser

investigadas. A diferença é que o governo federal nem a imprensa fazem a blindagem

ao governo federal. O que for um equívoco tem de ser apurado. Então, deveria ser

apurada essa rádio do Senador Aécio Neves. Aliás, tenho requerimento, que nunca é

votado nesta Casa, para verificar o porquê de recursos públicos terem ido para a

rádio Arco-Íris e por que ela tem uma Land Rover, que estava no Rio de Janeiro, com

mais seis carros de luxo. Todos os carros têm multas do Rio de Janeiro e ficam a

serviço de Andréa Neves e Aécio Neves. 

Esse caso, bem típico de Minas, embora tenha ocorrido no Rio de Janeiro, precisa

ser  explicado.  A própria  Assembleia  Legislativa  poderia  instalar  uma CPI,  pois  há

elementos para isso.  Votaríamos aqui  a  instalação dessa CPI,  e esse caso seria

estudado pela Assembleia Legislativa, como se pode fazer, em Brasília, com o caso

do  Ministro  Palocci.  O  próprio  Senador  Aécio  Neves  pode  solicitar  uma  CPI  no

Senado, para que vejam a origem dos recursos do Ministro Palocci. Mas ele também

precisa ser investigado aqui. Ocultação de patrimônio é crime! Precisamos saber se

isso  foi  para  a  Receita  Federal  ou  não.  Ou  seja,  antes  de  falarmos  dos  outros,

precisamos saber de nós.

Certamente,  vamos  votar  favoravelmente  ao  projeto  do  Deputado  Fred  Costa,

porque achamos justa essa doação de terreno para o Município de Ponte Nova. Da

mesma forma, somos favoráveis ao projeto do Deputado Mauri Torres. Com o que

não concordamos mesmo é com a votação das indicações, pois os indicados já estão

trabalhando e ainda não foram aprovados. Recomendamos, ou melhor, solicitamos ao

Governador Anastasia que afaste os indicados a arrepio da Constituição e os nomeie

depois de terem os nomes aprovados pela Assembleia Legislativa. Seria até mesmo

um gesto de humildade, de quem reconhece um erro, de quem passou por cima da

Constituição  e  da  Assembleia  Legislativa,  mas  que  agora  quer  que  o  erro  seja

corrigido. Muito obrigado.

O Sr.  Presidente -  Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,
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aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 821/2011 na forma do vencido em 1º turno.

À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 519/2011, do Deputado Mauri Torres,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barão de Cocais o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 519/2011 na forma do vencido em 1º turno.

À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 601/2011, do Deputado Arlen Santiago,

que autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de Salinas o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 601/2011 na forma do vencido em 1º turno.

À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 542/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1, da Comissão de Justiça.  Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Vanderlei Miranda - Solicito verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá



1382
____________________________________________________________________________

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu voto, pois

não consegui fazê-lo. O meu voto é “sim”.

O Deputado Tenente Lúcio - Sr. Presidente, meu voto também é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 41 Deputados. Não houve voto

contrário. Está ratificada a aprovação do Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 542/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão

de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 594/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1, da Comissão de Justiça.  Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de  Lei  nº  594/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira. 

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  a

extraordinária de amanhã, dia 18, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e

para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 316/2011

Comissão de Saúde
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Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em análise tem por objetivo

instituir o Dia Estadual de Combate e Prevenção à Trombose.

A proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  da  qual

recebeu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade na forma

apresentada. 

Vem agora a este órgão colegiado, para receber parecer quanto ao mérito,  nos

termos dos arts. 188, 102, XI, “a”, e 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 316/2011 tem por escopo instituir o Dia Estadual de Combate e

Prevenção à Trombose, que recairá anualmente em 16 de setembro. 

Cabe  esclarecer  que  trombose  é  a  formação  de  um  coágulo  de  sangue  –

denominado trombo – no interior de um vaso sanguíneo, geralmente em decorrência

de dano nas paredes do vaso, devido a trauma ou infecção, ou ainda pela lentidão ou

pela  estagnação  do  fluxo  sanguíneo,  ocasionado  por  alguma  anomalia  na

coagulação, originando uma massa disforme de hemácias, leucócitos e fibrina.

Normalmente, esses coágulos se formam nos membros inferiores e causam uma

inflamação na veia ou artéria. Um fragmento pode desprender-se e seguir o trajeto da

circulação  venosa,  que  retorna  aos  pulmões  para  o  sangue  ser  oxigenado.  Nos

pulmões, conforme o tamanho do trombo, pode ocorrer um entupimento – a embolia

pulmonar –, uma complicação grave que pode causar morte súbita.

A trombose pode ser completamente assintomática ou apresentar sintomas como

dor, inchaço e aumento da temperatura nas pernas, coloração vermelho-escura ou

arroxeada e endurecimento da pele.

Suas principais causas são a imobilidade, provocada por prolongadas internações

hospitalares,  a dificuldade de movimentação durante  viagens longas em aviões  e

ônibus, a reposição hormonal, o uso de anticoncepcionais, o aparecimento de varizes

e o hábito de fumar. O risco da doença é agravado por fatores como predisposição

genética, idade mais avançada, colesterol elevado, obesidade, consumo de álcool e

falta de movimentação.

Existem medicamentos para reduzir a viscosidade do sangue e dissolver o coágulo
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(anticoagulantes),  que  ajudam  a diminuir  o  risco,  a  evitar  a  ocorrência  de  outros

episódios e o aparecimento de sequelas, mas que só devem ser usados mediante

prescrição médica depois de criteriosa avaliação.

Os  números  ainda não são  precisos,  mas  a  estimativa  é  de  que até  40% dos

pacientes  internados  para  cirurgias  mais  complexas  acabam  desenvolvendo

trombose.  O diagnóstico é difícil,  e  até  70% dos casos  evoluem silenciosamente,

embora a chance de complicações seja bastante grande.

Diante dessas informações, ressalta-se a importância de se chamar a atenção da

sociedade para a incidência alarmante da trombose e para os cuidados preventivos,

que vêm sendo desenvolvidos nos últimos 10 anos, por meio de estudos que buscam

explicar  por  que  pacientes  recém-operados  e,  às  vezes,  em  franca  recuperação,

acabavam falecendo subitamente por embolia. A simples elevação dos pés da cama

do doente, o uso de faixas ou meias de compressão, a realização de fisioterapia e até

a retirada precoce do paciente do leito são atitudes que podem reduzir o risco de

trombose, além do uso dos medicamentos específicos, nos casos de maior risco.

Diante da constância da ocorrência dessa enfermidade, é fundamental que sejam

desenvolvidas atividades, especialmente nas repartições públicas, como eventos e

campanhas, com a finalidade de chamar a atenção dos servidores para a gravidade e

para as  formas de prevenção da trombose.  Com esse propósito,  apresentamos a

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 316/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se o seguinte art. 2º:

“Art. 2º - Na data a que se refere o art. 1º desta lei, serão desenvolvidos palestras,

debates  e  campanhas,  entre  outras  atividades,  com  a  finalidade  de  promover  a

reflexão sobre a prevenção à trombose.”.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -

Doutor Wilson Batista.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 720/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir o Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça  analisou  preliminarmente  a  proposição e

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

que apresentou. 

Agora,  vem a matéria  a  este  órgão colegiado,  para  receber  parecer  quanto  ao

mérito,  nos  termos  do  disposto  no  art.  102,  VII,  combinado  com  o  art.  190,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 720/2011 tem por escopo instituir o Dia do Auditor Fiscal da

Receita  Estadual  de  Minas  Gerais,  a  ser  comemorado  anualmente  em  21  de

setembro.

Segundo o autor da matéria, a ideia da criação de uma data específica dedicada à

classe funcional  dos Auditores  Fiscais  do Estado é demanda de lideranças desse

segmento,  que escolheram o dia 21 de setembro por  ser a data dedicada a São

Mateus, padroeiro dos Contadores e Auditores Fiscais.

Conforme estabelece a Lei  nº  15.464,  de 2005,  a  carreira  de Auditor  Fiscal  da

Receita  Estadual  integra  o  Grupo  de  Atividades  de  Tributação,  Fiscalização  e

Arrecadação do Poder  Executivo, uma das funções mais complexas do Estado. A

variedade de suas atribuições e a enorme gama de responsabilidades que o cargo

abarca exigem dedicação, seriedade e qualificação multidisciplinar.

Esse  profissional  é  responsável,  especialmente,  pelo  combate  à  sonegação  de

impostos, o que aumenta a eficiência da receita do Estado por meio de incremento na

arrecadação,  proveniente  não  do  aumento  das  alíquotas  dos  tributos,  mas  da

alteração  da  percepção  de  risco  por  parte  de  cidadãos  que  antes  não  eram

alcançados pela fiscalização ou que deixavam de pagar parte de suas obrigações

tributárias.  Nesse  sentido,  sua  ação  contribui  não só  para  o  desenvolvimento  da

economia de Minas Gerais,  mas também para a eficiência de toda a atuação do
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poder público.

Em  colaboração  com  outros  entes  da  Federação,  o  Auditor  Fiscal  da  Receita

Estadual  pode  exercer  também  a  fiscalização  de  tributos  instituídos  por  outros

Estados, desde que receba delegação nesse sentido, mediante convênio.

Por  meio  do  controle  sobre  o  fluxo  comercial  do  Estado,  esse  profissional

desempenha importante papel na proteção da indústria e do comércio mineiro contra

a concorrência desleal, implementada com mercadorias de outros Estados ou países,

além de proteger o emprego e combater a informalidade em Minas Gerais.

Ao Auditor  Fiscal  cabe também orientar  o contribuinte,  resolvendo suas dúvidas

sobre a correta interpretação e aplicação da legislação tributária. Ao mesmo tempo,

tem a responsabilidade de guardar sigilo fiscal de seus dados, pois, com a finalidade

de  fiscalizar  e  combater  a  sonegação,  ele  é  uma  das  poucas  autoridades

administrativas  que  tem  acesso  aos  dados  bancários,  de  transações  financeiras,

imobiliárias e de cartão de crédito dos contribuintes, independentemente de ordem

judicial.

O trabalho do Auditor Fiscal auxilia a Procuradoria da Fazenda na cobrança dos

processos inscritos em dívida ativa, pois é a Receita Estadual que, na maioria das

vezes,  fornece  os  cálculos  necessários  a  essas  ações.  Cabe  a  ele  a  atribuição

privativa de decidir sobre solicitações de compensação e restituição de tributos. Suas

análises  minuciosas  evitam  fraudes  nos  pedidos  de  compensação  e  restituição,

impedindo que o Estado tenha perdas na sua arrecadação tributária.

Diante dessas considerações, a finalidade consubstanciada no projeto de lei, de

criar  um  dia  específico  para  a  valorização  do  referido  profissional,  é  meritória  e

oportuna.

Cabe  esclarecer,  por  fim,  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem como objetivo suprimir da proposição comando que cria

atribuição para órgãos da estrutura da administração direta do  Estado,  campo de

iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 720/2011, em

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

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ulysses Gomes - João Vítor Xavier.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 755/2011

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 2.128/2008,  tem por  objetivo  instituir  o  Dia

Estadual de Combate aos Maus-Tratos contra Idosos. 

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 755/2011 tem por objetivo instituir o Dia Estadual de Combate

aos  Maus-Tratos  contra  Idosos,  que  recairá  em  21  de  setembro.  O  seu  art.  2º

preceitua que, nessa data, serão promovidos, especialmente nas escolas públicas,

seminários, palestras, debates e outros eventos alusivos ao tema.

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;  e,  aos  Municípios,  sobre  assuntos de interesse

local, conforme preceitua o art. 30, inciso I, da Constituição da República.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta Política. 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
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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  e  dos  Chefes  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção a essa ora examinada.

Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa

do processo legislativo relativo à proposição em tela. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 755/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 820/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe visa a instituir

a Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Psoríase.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  analisou  preliminarmente  a  matéria,

concluindo  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou. 

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado, para receber parecer quanto ao

mérito,  nos  termos  do  disposto  no  art.  102,  XI,  combinado  com  o  art.  190,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  820/2011  tem  por  escopo  seja  instituída  a  Semana  de

Conscientização sobre o  Tratamento da  Psoríase,  a  ser  realizada  anualmente  na

semana que inclua o dia 29 de outubro, data que a Organização Mundial de Saúde

instituiu em alusão à doença, a pedido da Confederação Europeia de Portadores de

Psoríase. Prevê ainda que, na ocasião, o Estado promoverá palestras para esclarecer

a sociedade sobre a psoríase e a artrite  psoriática,  além de desenvolver  estudos

contra o preconceito e a mitificação da doença.
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Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1, com a finalidade de suprimir impropriedades e adequar o texto à

técnica legislativa.

Com relação ao mérito da matéria,  vale observar que a psoríase é uma doença

inflamatória benigna, porém crônica, caracterizada por erupções na pele, sujeitando

seu  portador,  alternadamente,  a  crises  e  alívios.  A origem  dessa  enfermidade  é

desconhecida, mas sabe-se que ela está relacionada com a transmissão genética e

que necessita de fatores desencadeantes para seu aparecimento ou piora, tais como

estresse,  frio,  exposição  excessiva  ao  sol,  algumas  doenças  (diabetes  não

controlada, surtos infecciosos) e uso de alguns medicamentos. 

Trata-se  de  uma  enfermidade  bastante  comum,  pois  atinge  de  1%  a  3%  da

população  mundial,  sem  distinção  de  sexo.  Existem  dois  picos  de  idade  de

prevalência: antes dos 30 e após os 50 anos. Em 15% dos casos, surge antes dos 10

anos de idade. 

Assim,  é  importante  fornecer  à  população  orientações  gerais  sobre  a  doença,

principalmente sobre seu aspecto não contagioso, seus fatores desencadeantes, os

tratamentos disponíveis e o componente emocional envolvido em seu aparecimento. 

Não se descobriu ainda como prevenir  a psoríase,  mas muito pode ser feito no

sentido de que seus portadores sejam respeitados e que possam ter maior integração

na comunidade.

Nesse  sentido,  o  projeto  em  análise  é  meritório  e  oportuno,  porque  envolve  o

Estado  no  combate  ao  preconceito  contra  as  pessoas  portadoras  da  psoríase,

divulgando informações a respeito da enfermidade e dos avanços no seu tratamento.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 820/2011, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio,  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Doutor Wilson Batista.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 938/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública o  Clube do Cavalo de Córrego Danta,  com sede no

Município de Córrego Danta.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

que apresentou. 

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  938/2011 pretende declarar de utilidade pública o Clube do

Cavalo de Córrego Danta, com sede no Município de Córrego Danta, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo contribuir para o fomento e a

racionalização das atividades agropecuárias desenvolvidas na região.

Com esse propósito, a instituição divulga técnicas de produção e manejo, mercado

e preços, melhoria de qualidade e de produtividade. Além disso, defende a melhoria

das condições de vida de seus integrantes, negocia, em defesa do interesse comum,

a venda de produtos agropecuários dos associados e os  orienta nas compras de

insumos,  como  fertilizantes,  sementes  e  rações.  Mantém,  ainda,  serviços  de

assistência nas áreas de saúde, recreação e educação.

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

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto. 

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pelo Clube do Cavalo de Córrego

Danta,  consideramos  meritório  o  título  de  utilidade  pública  que  se  lhe  pretende

outorgar. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 938/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 969/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Profissionais da Pesca de

Capinópolis – Apropec –, com sede no Município de Capinópolis.

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 969/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Profissionais da Pesca de Capinópolis – Apropec –, com sede no Município de

Capinópolis, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo

promover a mútua colaboração entre seus beneficiários, contribuindo para o fomento

e a racionalização das atividades pesqueiras.

Na consecução de suas finalidades, a instituição luta pela melhoria das condições

de vida de seus integrantes, divulga material sobre técnicas de produção e manejo,

mercados e preços, promove a melhoria da qualidade e da produtividade e incentiva

a participação de seus associados em feiras, eventos e exposições para a divulgação

dos trabalhos e produtos da comunidade. Além disso, promove cursos e seminários

sobre temas de interesse de seus integrantes, estimula a diversificação da economia

rural, a fim de agregar valores à produção, gerar emprego e aumentar a renda no

campo, negocia, na busca da defesa do interesse comum, a venda da produção e

orienta os associados na aquisição de equipamentos de pesca e estocagem.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação dos Profissionais da

Pesca de Capinópolis, consideramos meritório o título de utilidade pública que se lhe

pretende outorgar. 

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 969/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 987/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  da  Deputada Rosângela  Reis,  o  projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  da

Microrregião do Vale do Aço – Consaúde –, com sede no Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

que apresentou. 

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 987/2011 pretende declarar de utilidade pública o Consórcio

Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço – Consaúde –, com sede no

Município  de  Ipatinga,  entidade de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  constituída

pelos Municípios dessa região, com a finalidade de representá-los em assuntos de

interesse comum relacionados à saúde.

Com esse propósito, a instituição planeja e executa medidas destinadas a promover

e acelerar o desenvolvimento social e econômico do território onde tem jurisdição,

presta assistência técnica e administrativa a seus consorciados, oferece serviços na

área  de  saúde,  especialmente  assistência  técnica  e  fornecimento  de  recursos

humanos e materiais, e busca a integração dos investimentos municipais, estaduais e

federais. Além disso, fomenta estudos, pesquisas e projetos voltados à solução de

problemas na área da saúde.

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. 
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Tendo em vista o relevante trabalho realizado pelo Consaúde para a efetivação da

cidadania na região em que atua, consideramos meritório o título de utilidade pública

que se lhe pretende outorgar. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 987/2011, em turno

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

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.160/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.513/2007, tem por objetivo instituir o Dia

Estadual do Campo Limpo.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/4/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.  Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada

preliminarmente  quanto  aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme

determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.160/2011 tem por objetivo instituir o Dia Estadual do Campo

Limpo, a ser comemorado anualmente em 18 de agosto, com o objetivo de promover

a conscientização sobre a preservação ambiental e sobre a correta destinação de

embalagens vazias de defensivos agrícolas. O art. 2º do projeto preceitua que, na

data,  serão desenvolvidas  no  Estado  ações  compreendendo  debates,  seminários,

audiências e outros eventos relacionados ao meio ambiente.

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
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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.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta Política. 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  e  dos  Chefes  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção à ora examinada. Infere-

se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa do

processo legislativo relativo à proposição em tela. 

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  do  projeto  em  análise,  apresentamos  a

Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, para incluir na articulação da proposição

a finalidade do Dia Estadual do Campo Limpo, visando dar maior clareza à norma.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.160/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  do  Campo  Limpo,  a  ser  comemorado

anualmente em 18 de agosto, com o objetivo de promover a conscientização sobre a

correta destinação das embalagens vazias de defensivos agrícolas.”. 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique - Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.164/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 482/2007, tem por objetivo instituir o Dia

Estadual do Agente Comunitário.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.164/2011 tem por escopo instituir o Dia Estadual do Agente

Comunitário,  a  ser  comemorado  anualmente  em  20  de  julho,  com  o  objetivo  de

mobilizar  segmentos  da  sociedade  em  torno  desse  profissional,  que  empreende

iniciativas de grande significação social.

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, inciso I, da citada

Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta Política. 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  e  dos  Chefes  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção à ora examinada. Infere-

se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa do
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processo legislativo relativo à proposição em exame.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.164/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Bruno Siqueira - André

Quintão - Cássio Soares - Luiz Henrique - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.311/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Adelmo Carneiro Leão,  o Projeto de Lei nº  1.311/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.445/2010,  tem por  objetivo

declarar de utilidade pública a Associação para a Preservação da Natureza - Grupo

Ecológico Geração Verde, com sede no Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  de  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.311/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação para a Preservação da Natureza - Grupo Ecológico Geração Verde, 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

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. 
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 33 e 38 que

as  atividades  de  seus  diretores  e  conselheiros  não  serão  remuneradas;  e,  no

parágrafo  único  do  art.  45,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade sem fins econômicos, que tenha objetivos

idênticos ou semelhantes aos da Associação dissolvida, conforme determina o art. 61

do Código Civil. 

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.311/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 19/2011

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  760/2007,  institui  a  Política  Estadual  de

Descentralização de Emissão de Carteiras de Identidade – Identidade na Escola.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária, nos termos regimentais.

Compete a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da matéria, conforme o disposto no art. 188 combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela visa a instituir  a  Política Estadual  de Descentralização de

Emissão de Carteiras de Identidade – Identidade na Escola –, a ser desenvolvida,

anualmente,  pelas  Secretarias  de  Estado  de  Defesa  Social  e  de  Educação,  em

conjunto com o Instituto de Identificação do Estado de Minas Gerais.

Nos termos do art. 1º do projeto, objetiva-se a criação de uma comissão itinerante

de profissionais aptos a emitir carteiras de identidade nas escolas da rede estadual e
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nas municipais conveniadas com o Estado.

Constituem diretrizes de tal política a garantia de acesso à emissão de carteiras de

identidade  anualmente  nas  escolas,  a  participação  de  profissionais  cedidos  pela

Secretaria de Estado de Defesa Social em conjunto com o Instituto de Identificação

do Estado de Minas Gerais  aptos  a emitir  carteiras  de  identidade e o estímulo à

cidadania e à valorização do indivíduo.

Conquanto seja louvável a proposta contida no projeto, cujo objetivo essencial é

facilitar aos estudantes o acesso ao documento de identidade pessoal, é preciso dizer

que, vista do ângulo jurídico-constitucional, ela não tem como prosperar nesta Casa

Legislativa, pelas razões a seguir expostas.

Em primeiro lugar, importa dizer que não é dado ao Poder Legislativo, por via do

procedimento de elaboração legislativa, estabelecer atribuições a órgãos do Poder

Executivo, à maneira do disposto no projeto, que estatui incumbências às Secretarias

de Estado de Defesa Social e de Educação bem como ao Instituto de Identificação do

Estado.

De outra parte, a instituição de programas governamentais é matéria que se insere

no  campo  de  competência  constitucional  do  Poder  Executivo,  sobretudo  no  que

concerne  a  atos  de  natureza  claramente  administrativa,  como,  por  exemplo,

selecionar e cadastrar as escolas da rede estadual e municipal de ensino, destacar os

profissionais que atuarão na execução do programa e formalizar convênio entre os

órgãos da administração pública envolvidos. Não obstante isso, o projeto desce a tais

detalhes, antecipando, na via legiferante, medidas que inequivocamente se prendem

à esfera de atuação institucional do Executivo.

Ainda que se cogitasse de uma proposta legislativa que se contivesse em limites

mais genéricos no tratamento da matéria, como, por exemplo, a questão referente à

descentralização do serviço de emissão de carteiras de identidade, na medida em

que tal serviço é prestado pelo Poder Executivo, mediante a atuação de órgãos que

compõem a sua estrutura administrativa, tal proposta legislativa haveria de promanar

do Executivo, em virtude da regra instituidora de reserva de iniciativa, instituída em

prol  exatamente  da  separação  dos  Poderes,  um  dos  cânones  de  nosso  regime

jurídico-constitucional.
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Portanto, à luz das considerações aduzidas, resulta claro que o projeto em exame

desborda do campo de competências institucionais do Poder Legislativo, adentrando

domínio  constitucionalmente reservado ao Poder  Executivo,  o  que  viola  de  modo

frontal o princípio da separação dos Poderes.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 19/2011.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Cássio Soares - André Quintão - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 126/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

desarquivamento do Projeto de Lei nº 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,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou. 

Em  seguida,  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  opinou  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, que apresentou.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei nºs 1.371/2011, de autoria da Deputada

Ana Maria Resende, e 1.608/2011, de autoria do Deputado Luiz Henrique. O primeiro

estabelece diretrizes  para  o  apoio  do  Estado  à  fruticultura  no  Norte  de  Minas;  o

segundo dispõe sobre o Circuito das Frutas e dá outras providências. 

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela estabelece diretrizes  para o apoio do Estado à fruticultura no
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Triângulo  Mineiro.  Na  justificativa  apresentada,  o  autor  afirma  sua  pretensão  de

incentivar a fruticultura e as agroindústrias da região do Triângulo Mineiro por meio de

medidas que visem à agregação de valor  à produção agrícola local,  contribuindo,

dessa  forma,  com  o  aumento  da  oferta  de  empregos  e  com  o  desenvolvimento

regional.

Alvo dos governos, em todas as esferas federativas, e da iniciativa privada, em

função do potencial econômico revelado nos últimos 20 anos, a fruticultura é uma das

atividades  produtivas  mais  propagadas  como  alternativa  de  negócio  no  País,

demandando expressivo volume de informações e tecnologias.

Dada a grande diversidade edafoclimática do Estado, a fruticultura vem alcançando

destaque em várias mesorregiões, que têm sido, no decorrer da última década,  e

conforme  revelado  no  Plano  Setorial  da  Fruticultura  da  Secretaria  de  Estado  da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, alvo de amplo esforço institucional

para  alavancagem  de  projetos  de  qualidade,  capacitação  e  geração  de  novos

empregos. Dessa forma, foi criada em 2007 a Câmara Técnica de Fruticultura, no

âmbito do Conselho Estadual de Política Agrícola - Cepa -, com o objetivo de oferecer

as condições para o crescimento sustentável da cadeia produtiva no Estado de Minas

Gerais.

No contexto do setor de fruticultura no Estado, o Instituto Brasileiro de Fruticultura -

Ibraf - estima, a geração de postos de trabalho da ordem de dois empregos diretos e

um indireto para cada hectare cultivado. Em 2005, segundo o Instituto Brasileiro de

Geografia  e  Estatística  -  IBGE  -,  a  área  cultivada  com  frutas  em  Minas  Gerais

alcançou aproximadamente 108 mil hectares, gerando, com base na estimativa do

Ibraf, cerca de 215 mil empregos diretos e 107 mil indiretos no Estado.

Quanto à produção e comercialização, de acordo com informações da Seapa-MG, o

Estado produziu, no ano de 2010, pouco mais de 2,32 milhões de toneladas de frutas,

mantendo  tendência  histórica  verificada  na  última  década,  que  apontou  uma

produção  média  anual  em  torno  de  dois  milhões  de  toneladas.  No  que  toca  ao

comércio exterior, Minas Gerais exportou, no ano de 2010, cerca de 3.000 toneladas

de  frutas,  o  que  equivaleu  a  aproximadamente  US$3.650.000,00,  segundo

informações coletadas junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
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Mapa -,  enquanto o total exportado pelo País, para o mesmo ano, foi  de 839.500

toneladas, correspondendo a um valor aproximado de US$906.000.000,00.

Em termos da importação, Minas Gerais comprou do exterior, em 2010, cerca de

11.430 toneladas de frutas, equivalendo a US$22.650.000,00, ao passo que o Brasil

importou 480.800 toneladas, o que representou US$609.000.000,00.

Importante  destacar  que  o  mercado  consumidor  de  frutas  no  País  vem

apresentando,  nas  últimas  duas  décadas,  consistente  alteração  em  seu  perfil  na

direção de gradual redução do consumo “per capita” de frutas “in natura”, bem como

de crescimento do consumo de suco de frutas envasado. Por outro lado, observa-se

uma tendência ao consumo decrescente de doces (em calda e em pasta),  o  que

revela a preferência atual  do consumidor  médio  pelo consumo de alimentos mais

saudáveis.

De acordo com o parecer desta Comissão ao Projeto de Lei nº 610/2007, de cujo

desarquivamento resultou o projeto que ora se analisa, “com o objetivo de conhecer

melhor  as  questões  pertinentes  à  fruticultura  mineira  e  discutir  propostas  para  o

crescimento e a expansão dessa atividade no Estado, foi instalada nesta Casa, em

maio de 2004, a Comissão Especial da Fruticultura Mineira”. A Comissão em questão

realizou importante trabalho e, em seu relatório final, concluiu que os diversos polos

de fruticultura existentes no Estado “são afetados pelos mesmos óbices estruturais ao

seu  desenvolvimento  e  necessitam  de  políticas  comuns  de  apoio  para  sua

consolidação e expansão”. Nesse relatório foram apresentados também os principais

fatores  que  limitam  o  desenvolvimento  da  fruticultura  no  Estado:  carência  de

instituições representativas, dificuldade de acesso ao crédito, ausência de sistema de

informações  sobre  a  cadeia  de  produção,  falta  de  pesquisas  direcionadas  às

necessidades  regionais,  assistência  técnica  e  fiscalização  sanitária  insuficientes,

pouca oferta de mudas com garantia de qualidade e baixa capacitação de produtores

e de trabalhadores.

A proposta de alteração da Lei nº 12.998, de 1998, que criou o Programa Mineiro de

Incentivo à Fruticultura, de forma a introduzir na norma mecanismos de estímulo ao

desenvolvimento  desses  polos  de  fruticultura  é  objeto  do  Substitutivo  nº  1  e  da

Emenda nº 1,  apresentados pelas Comissões que nos precederam. Concordamos
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com  ambas  as  alterações,  pois  entendemos  que o  projeto  em foco  não inova  o

ordenamento jurídico,  uma vez que a  maior  parte  das  propostas  apresentadas já

consta na referida lei. Cumpre notar que os Projetos de Lei nºs 1.371 e 1.608, ambos

de 2011,  anexados,  por  semelhança,  ao  projeto  em análise,  dispõem de maneira

específica sobre o apoio à fruticultura do Estado, e foram abrangidos pelo Substitutivo

nº 1 e pela Emenda nº 1, que possuem caráter geral. 

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, as medidas propostas não têm impacto

sobre as contas públicas do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos 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, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Antônio Júlio - João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 795/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 291/2007, altera o art. 2º da Lei nº 12.460/2011,

de 15/1/97. 

Publicada no “Diário do Legislativo” em 26/3/2011, a proposição foi distribuída a

esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, conforme o disposto no art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno. 

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem por escopo acrescentar parágrafo único ao art. 2º

da Lei nº 12.460, de 1997, determinando que o exame do ácido desoxirribonucleico -

DNA - para investigação de paternidade, pago pelo Estado nos processos judiciais

em  que  o  investigante  for  reconhecidamente  pobre,  seja  realizado  em um  prazo

máximo de um ano, contado da data de sua solicitação pelo magistrado.

A proposta tem o objetivo de assegurar a eficácia da norma citada dentro de um
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prazo  máximo  compatível  com  a  realidade  processual,  de  forma  a  impedir  o

adiamento  indefinido  da  realização  do  referido  exame,  em  detrimento  da

concretização do direito que a lei buscou assegurar. 

De  fato,  a  Carta  Magna  estabelece,  no  seu  art.  3º,  como  um  dos  objetivos

fundamentais  da República  Federativa do  Brasil,  a  construção de uma sociedade

justa e solidária. Para o alcance desse objetivo militam as garantias fundamentais da

apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito e a obrigatoriedade de

o  Estado  prestar  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que  comprovarem

insuficiência de recursos (art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Carta Magna).

Nesse passo, é especialmente oportuna a observância do preceituado no inciso LV

do art. 5º da Constituição Federal, que assegura aos litigantes em processo judicial o

contraditório  e  a  ampla  defesa,  com  os  meios  e  recursos  a  ela  inerentes.

Naturalmente, o acesso às provas de fato e de direito que instruirão o processo é

fator essencial para o justo êxito da demanda judicial.

Também no que se refere à Lei nº 14.184, de 2002, que dispõe sobre o processo

administrativo  no  âmbito  da  administração  pública  estadual,  não  vislumbramos

nenhum óbice ao trâmite do projeto nesta Casa. A referida lei, no § 2º do seu art. 1º,

reserva  aos  processos  administrativos  específicos  a  regência  por  lei  própria,

aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos da lei mencionada.

Como vemos, a proposição não encontra óbices na esfera jurídico-constitucional e

legal à sua tramitação nesta Casa Legislativa.

Convém destacarmos que, mesmo diante das recentes informações obtidas pela

consultoria desta Casa junto ao Fórum Lafayete - 2ª Vara de Família - de que a atual

demanda para a realização dos exames de DNA nos processos de investigação de

paternidade vêm sendo atendidas a contento, num prazo inferior a seis meses, não

há óbice jurídico a que o legislador infraconstitucional regulamente a matéria, no que

tange ao prazo sugerido, no corpo da lei. Além disso, como garantia legal ao exercício

do direito  de acesso gratuito  ao referido exame, conforme estabelecido na Lei  nº

12.460,  de  1997,  a  especificação  do  prazo  máximo  se  mostra  oportuna  e

conveniente.

Todavia,  diante da informação obtida junto ao Fórum Lafayete,  e com fulcro no
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princípio da razoabilidade, inscrito no art. 13 da Constituição do Estado, entendemos

oportuno  reduzir  para  seis  meses,  contados  da  data  da  intimação  pessoal  da

autoridade  responsável  pela  liberação  do  procedimento,  o  prazo  máximo  para  a

realização do exame de DNA, período esse que já vem sendo observado de forma

eficiente no cumprimento da ordem judicial. É o que fazemos por meio da Emenda nº

1.

Além disso, a redação do projeto sob análise merece aprimoramento, motivo pelo

qual promovemos, por intermédio da Emenda nº 1, outras duas modificações. 

A  primeira  suprime  a  expressão  “e  de  seu  regulamento”,  em  razão  da  sua

inocuidade.  Ocorre  que já  compete  privativamente  ao Governador  do Estado,  por

força  do  inciso  V  do  art.  90  da  Constituição  do  Estado,  expedir  decretos  e

regulamentos  para  a fiel  execução das  leis.  O decreto  regulamentador  existe tão

somente em função da lei que objetiva regulamentar, e à qual terá que se adequar

necessariamente, sem jamais contrariá-la, sob pena de inconstitucionalidade. 

A segunda alteração substitui a expressão “de sua solicitação pelo Magistrado” por

“da  intimação  da  autoridade  responsável  pela  liberação  do  procedimento”.  A

intimação  é  ato  administrativo  que  vai  exigir  o  cumprimento  de  uma  medida  ou

providência indispensável  para o desfecho da demanda judicial.  Assim,  o objetivo

dessa alteração é dar a redação tecnicamente correta para a etapa do processo a

partir  da  qual  se  dará  o  início  da  contagem  do  prazo  para  a  liberação  do

procedimento a ser realizado. O despacho do Juiz implica a intimação pessoal da

autoridade responsável pela liberação do procedimento, intimação essa que não é

realizada imediatamente após o despacho do Juiz,  mas que só se efetiva após o

decurso  de  um  lapso  temporal,  ou  seja,  no  momento  em  que  é  formalmente

apresentada à autoridade intimada. 

É em razão desse lapso temporal, próprio da tramitação processual, que propomos

nova redação para o parágrafo único do art. 2º do projeto. 

Impõe-se ainda a supressão do art. 2º, que prevê a regulamentação da matéria pelo

Poder  Executivo  no  prazo  de  90  dias  de  sua  publicação.  A previsão  de  norma

regulamentadora é dispensável e a estipulação de prazo para a regulamentação viola

o princípio da separação dos Poderes.
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Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 795/2011 com as Emendas nº 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.460, de 15 de janeiro de 1997, a

que se refere o art. 1º do projeto, a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

“Art. 2º - (...)

Parágrafo único - O exame previsto nesta lei será realizado no prazo máximo de

seis meses, contados da data da intimação pessoal da autoridade responsável pela

liberação do procedimento.”.”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  André

Quintão - Rosângela Reis - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 874/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei no 4.023/2009, tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Frei Inocêncio o imóvel que especifica. 

A matéria  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 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

Trata  o  Projeto  de  Lei  nº  874/2011  de  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município  de  Frei  Inocêncio  o  imóvel  situado  na  Rua  Osório  Caetano,  nesse

Município, com certidão lavrada no Livro 8,  a fls.  78 a 79,  no Cartório  Julieta,  da
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Comarca de Itambacuri.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas

para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  exige,  além  da  referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a área será

destinada à reforma e à ampliação de uma escola municipal.

Ainda como garantia de que a transferência se fará para o bem da coletividade, o

art. 2º do projeto prevê que o imóvel retornará 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.

Na  ocasião  em  que  esta  Comissão  analisou  a  mesma  matéria  na  legislatura

passada,  a  Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão –  Seplag  –,  por  meio  da  Nota

Técnica nº 460/2010, posicionou-se favoravelmente à alienação pretendida, tendo em

vista a municipalização da unidade de ensino que funciona no local, a inexistência de

projetos  por  parte  do  Estado  para  a  utilização  do  imóvel  e  a  importância  da

continuidade das atividades escolares para a região. Ademais, sugeriu a alteração

dos dados cadastrais do imóvel, que devem ser os constantes de seu registro, e não

os da escritura pública de doação.

Por seu turno, o Prefeito de Frei Inocêncio declarou seu interesse em receber o

imóvel para a ampliação da escola municipal.

Diante dessas considerações, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao “caput” do art. 1º, com o objetivo de identificar

corretamente o imóvel. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 874/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1o a seguinte redação:

“Art. 1o – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Frei Inocêncio
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imóvel  com área de 1.672m2 (mil  seiscentos e setenta e dois  metros  quadrados),

situado nesse Município, registrado sob o no 5.236, a fls. 193 do Livro 3-D, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Itambacuri.”.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Rosângela Reis - André Quintão - Bruno

Siqueira - Delvito Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 997/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe, decorrente do

desarquivamento  do  Projeto de  Lei  nº  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”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188  do  Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Consoante  dispõe  o  projeto,  as  “lan  houses”,  os  “cyber”  cafés  e  os

estabelecimentos  similares  que  possuírem  dez  ou  mais  computadores  ficam

obrigados  a  destinar  e  a  adaptar  computadores  para  o  uso  de  pessoas  com

deficiência visual, devendo os equipamentos conter teclado em braile, programa de

informática com leitor de tela ou caracteres gigantes, fone de ouvido e microfone. Em

seu art.  2º,  o projeto prevê, ainda, a obrigatoriedade de instalação de piso para a

melhor  locomoção  das  pessoas  com  deficiência  visual  nos  estabelecimentos  que

possuírem vinte ou mais computadores. 

Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

4.336/2010,  que deu origem  à  proposição em estudo,  esta  Comissão apresentou

substitutivo  ao  texto  original.  Como não  ocorreram mudanças  constitucionais  que
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propiciassem uma nova interpretação da matéria, ratificamos o entendimento adotado

anteriormente e reproduzimos a argumentação jurídica apresentada na ocasião: 

“Entendemos que a proposta tem raízes  em princípios  que buscam promover  a

dignidade da pessoa humana, a integração social do portador de deficiência, estando

em estrita consonância com os ditames da Constituição da República, como veremos

a seguir. 

O  art.  24,  inciso  XIV,  da  Carta  Magna estabelece  que cabe ao Estado  legislar

concorrentemente  sobre  ‘proteção e  integração social  das  pessoas  portadoras  de

deficiência’, cumprindo-lhe, ainda, a tarefa de concretizar, mediante políticas públicas,

a ‘proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência’, nos termos do seu art.

23, inciso II. 

A Constituição da República prevê,  ademais,  em seu art.  203,  inciso  IV,  que a

habilitação e reabilitação dessas pessoas e a promoção de sua integração na vida

comunitária  constituem objetivos da assistência social.  Não por  acaso,  segundo a

Norma Fundamental, a ordem econômica deverá ter por finalidade assegurar a todos

existência digna, tendo como princípios relevantes a função social da propriedade e a

dignidade da pessoa humana. 

Na esfera estadual, a Constituição dispõe, no art. 224, sobre o dever do Estado de

assegurar condições de integração social ao portador de deficiência. 

Como se vê,  a proposição em estudo insere-se nesse contexto  de proteção do

portador de deficiência física, buscando conferir densidade normativa a disposições

previstas nos textos constitucionais.

Tem o Estado o dever de implementar medidas e ações visando à inserção social

dos portadores de necessidades especiais, buscando a igualdade de oportunidades e

a  humanização  das  relações  sociais,  inegável  tendência  da  sociedade

contemporânea. 

E ainda, embora decisão da Suprema Corte não diga respeito a caso idêntico ao

tratado no projeto de lei  em exame, vale citar  a ementa do acórdão proferido na

Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 903/MG, referente à Lei

nº 10.820,  de 1992,  deste Estado,  que obrigava as empresas concessionárias de

transporte coletivo intermunicipal a promover adaptações nos veículos com o fito de
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facilitar o acesso e a permanência dos portadores de deficiência física. Entendeu-se,

na citada decisão, o seguinte:

‘Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei 10.820/92 do Estado de Minas Gerais -

Pessoas portadoras de deficiência - Transporte coletivo intermunicipal - Exigência de

adaptação  dos  veículos  -  Matéria  sujeita  ao  domínio  da  legislação  concorrente  -

Possibilidade de o Estado-membro exercer competência legislativa plena - Medida

cautelar por despacho - Referendo recusado pelo Plenário - O legislador constituinte,

atento  à  necessidade  de  resguardar  os  direitos  e  os  interesses  das  pessoas

portadoras de deficiência, assegurando-lhes a melhoria de sua condição individual,

social e econômica – na linha inaugurada, no regime anterior, pela E.C. n. 12/78 –,

criou  mecanismos  compensatórios  destinados  a  ensejar  a  superação  das

desvantagens  decorrentes  dessas  limitações  de  ordem  pessoal.  -  A Constituição

Federal, ao instituir um sistema de condomínio legislativo nas matérias taxativamente

indicadas  no  seu  art.  24  –  dentre  as  quais  avulta,  por  sua  importância,  aquela

concernente à proteção e à integração social das pessoas portadoras de deficiência

(art. 24, XIV) –, deferiu ao Estado-membro, em ‘inexistindo lei federal sobre normas

gerais’, a possibilidade de exercer a competência legislativa plena, desde que ‘para

atender  as  suas  peculiaridades’  (art.  24,  §  3º).  A questão  da  lacuna  normativa

preenchível.  Uma vez  reconhecida  a  competência  legislativa  concorrente  entre  a

União,  os  Estados-membros  e  o  Distrito  Federal  em  temas  afetos  às  pessoas

portadoras de deficiência, e enquanto não sobrevier a legislação de caráter nacional,

é de admitir a existência de um espaço aberto à livre atuação normativa do Estado-

membro, do que decorre a legitimidade do exercício, por essa unidade federada, da

faculdade jurídica que lhe outorga o art. 24, § 3º, da Carta Política’.

Na esfera  estadual,  a  Lei  nº  16.685,  de  2007,  que estabelece normas  para  os

estabelecimentos comerciais que oferecem serviço de locação de computadores para

acesso à internet e prática de jogos eletrônicos, obriga os citados estabelecimentos a

possibilitar o acesso dos portadores de deficiência física. 

Assim  sendo,  com  o  fito  de  incorporar  a  ideia  do  projeto  à  legislação vigente,

apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, prevendo medida específica

para as pessoas com deficiência visual. 
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Esclarecemos, na oportunidade, que,  em obediência ao Regimento Interno, 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,  como,  por  exemplo,  o  critério

referente ao número de computadores”. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 997/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007, que estabelece normas para os

estabelecimentos comerciais que oferecem serviço de locação de computadores para

acesso à internet e prática de jogos eletrônicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007, fica acrescido dos

seguintes incisos VI e VII : 

“Art. 2º – (....)

VI – adaptar um computador para o uso de pessoa com deficiência visual, no caso

de possuírem dez ou mais computadores;

VII – instalar piso adequado à locomoção de pessoa com deficiência visual, no caso

de possuírem vinte ou mais computadores.”.

Art. 2º – Os estabelecimentos de que trata a Lei nº 16.685, de 2007, terão prazo de

cento e oitenta dias contados da data de publicação desta lei para se adaptarem às

alterações efetivadas por esta lei. 

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

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bruno Siqueira - Delvito Alves

- André Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.016/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  tela,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº



1411
____________________________________________________________________________

447/2007, requerido pelo Deputado Leonardo Moreira, “institui diretrizes estaduais de

educação para saúde no âmbito da rede estadual de ensino”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  8/4/2011,  o  projeto  foi  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

constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Importa  ressaltar  inicialmente  que  a  proposição  tramitou  nesta  Casa  nas  duas

legislaturas  anteriores.  Na última,  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  na  ocasião,  reproduzindo  a  fundamentação  então

apresentada:

“O projeto de lei em análise institui diretrizes para a educação para a saúde nos

estabelecimentos  da  rede  estadual  de  ensino.  Visa  à  formação  de  cidadãos

conscientes de seu papel na promoção e proteção da saúde e capazes de atuar no

processo de melhoria de suas condições de vida. Relaciona as ações por meio das

quais  as  escolas  deverão  promover  a  educação  para  a  saúde  e  os  conteúdos

mínimos  que  deverão  estar  presentes  nos  programas  e  propostas  a  serem

desenvolvidas. 

A proposição determina ainda que tais  programas e atividades devem abranger

noções  de  higienes  corporal  e  ambiental;  educação  alimentar  e  prevenção  de

doenças decorrentes de maus hábitos alimentares; noções de saneamento básico e

de  preservação  do  meio  ambiente;  orientações  sobre  sexualidade,  gravidez  na

adolescência e formas de contracepção; orientações sobre prevenção, sintomatologia

e  diagnóstico  da  Aids  e  de  outras  doenças  sexualmente  transmissíveis;

esclarecimentos  acerca  dos  problemas  advindos  do  uso  de  drogas  e  bebidas

alcoólicas e da prática do tabagismo e informações sobre doenças imunopreveníveis

e vacinas. 

A matéria objeto do projeto de lei abrange a educação e a proteção e defesa da
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saúde, ambas arroladas no rol de matérias previstas no art.  24, sobre as quais a

União e os Estados têm competência legislativa concorrente. 

Com  relação  ao  meio  ambiente,  o  art.  214,  §  1º  ,  I,  da  Constituição  mineira

determina que o Estado deve promover a educação ambiental em todos os níveis de

ensino e disseminar as informações necessárias à conscientização pública para a

preservação do meio ambiente.  A Lei  nº  10.889,  de  1992,  que regulamenta  esse

dispositivo,  trata  da  especialização  de  professores  em  Educação  Ambiental,

objetivando  que  cada escola  do  Estado  tenha um coordenador  de  programas  de

ensino e de atividades daquela disciplina.

Quanto às drogas e à dependência química, o § 3º do art. 222 da Constituição do

Estado determina que a prevenção ou a dependência de drogas e afins é dever do

Estado,  que  prestará  atendimento  especializado  à  criança  e  ao  adolescente

dependentes, desenvolvendo ações que auxiliem sua integração na comunidade. 

Com  relação  à  iniciativa  do  processo  legislativo  por  parlamentar,  não  existe

vedação de ordem constitucional.  Além disso,  a Carta Maior  estabelece,  em seus

arts. 196 e 205, que tanto a saúde quanto a educação são direitos de todos e deveres

do Estado.

É  mister  observar  que,  no  ordenamento  jurídico  estadual,  são  encontradas,  de

forma dispersa e pontual, normas tratando da educação para a saúde abrangendo os

conteúdos previstos no art. 3º do projeto. No entanto, a proposição pretende tratar a

matéria de forma sistematizada e global, o que é conveniente. 

Em observância ao princípio da consolidação das leis, entendemos ser necessária

a  revogação  das  leis  estaduais  que  tratam  pontualmente  da  educação  para  a

orientação sexual e da dependência química e das consequências sobre o uso de

drogas, já que esses conteúdos estão sendo tratados no art. 3º do projeto. Por isso,

as Leis nº 12.491, de 16/4/97, e nº 13.411, de 21/12/99, devem ser revogadas. 

É importante observar ainda que o conteúdo do art. 1º tem natureza de exposição

de motivos, não contendo uma norma geral abstrata. Por isso, ele não deve integrar o

texto da lei. 

Faz-se necessário também substituir, no ‘caput’ do art. 2º do projeto, a expressão

‘ações’ por  ‘diretrizes’,  em razão da natureza do conteúdo dos incisos do referido
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artigo. 

O  art.  4º  do  projeto  de  lei  trata  da  forma  da  execução  das  ações  relativas  à

educação  para  a  saúde.  Dispõe que  elas  devem  ser  desenvolvidas  por  meio  da

celebração de convênios e acordos entre a Secretaria de Estado de Educação e a

Secretaria de Estado de Saúde. Vê-se que, tal como no caso do art. 2º, inciso IV, do

projeto, pretende-se autorizar o Poder Executivo a realizar atividade que é inerente às

suas  atribuições.  O  dispositivo  chega  a  disciplinar  qual  órgão  desse  Poder

desenvolverá  a  atividade,  tratando-se,  pois,  de  invasão  indevida  na  esfera  de

autonomia do Poder Executivo.

O art. 5º do projeto, ao fixar prazo para o Chefe do Poder Executivo regulamentar a

lei, incorre no mesmo vício. Pelas mesmas razões, ele deve ser também suprimido do

projeto.”

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.016/2011 com as Emendas de nºs 1 a 5, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 1º.

EMENDA Nº 2

Substitua-se, no “caput” do art. 2º, a expressão “ações” por “diretrizes”.

EMENDA Nº 3

Suprima-se o art. 4º. 

EMENDA Nº 4

Suprima-se o art. 5º. 

EMENDA Nº 5

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. (...) - Ficam revogadas as Leis nº 12.491, de 16 de abril de 1997, e nº 13.411,

de 21 de dezembro de 1999.”.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis - Delvito Alves.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.025/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 478/2007, dispõe sobre a obrigatoriedade de

os  hospitais  e  outras  unidades  de  saúde  possuírem  macas  e  cadeiras  de  rodas

adequadas ao atendimento de pessoas obesas.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/4/2011,  foi  o  projeto  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, c/c

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende obrigar os hospitais e demais serviços de saúde

do  Estado  a  possuir  macas  e  cadeiras  de  rodas  adequadas  ao  atendimento  de

pessoas obesas.

É oportuno ressaltar que a proposição tramitou nesta Casa nas duas legislaturas

anteriores  (Projetos  de  Leis  nºs  3.179/2006  e  478/2007),  tendo  esta  Comissão

analisado de forma detalhada a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade.

Nas  duas  ocasiões,  a  Comissão  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria e apresentou substitutivo.

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° 478/2007:

“A matéria de que trata o projeto encontra-se inserida no contexto de integração

social do cidadão obeso, decorrendo diretamente do princípio da dignidade da pessoa

humana,  considerado  como  um  dos  fundamentos  da  República  Federativa,  nos

termos do art. 1o, III, da Constituição Federal.

No que toca à competência do Estado para tratar da matéria, deve-se reconhecer
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que o tema diz respeito tanto à saúde quanto ao consumo. No caso da proteção e

defesa da saúde, a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal  para  legislar  sobre  a  matéria  está  estabelecida  no  art.  24,  XII,  da  Carta

Magna. Já no que tange à relação de consumo, a competência concorrente dos entes

federados figura no inciso V do mesmo artigo.

Registre-se, ainda, que a Constituição Federal, 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  doença e  de  outros  agravos e  ao

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,  proteção e

recuperação’. O art. 5o, XXXII, por sua vez, estabelece que ‘o Estado promoverá, na

forma da lei, a defesa do consumidor’.

Em consonância com os ditames constitucionais, o legislador federal elaborou a Lei

Federal no 8.080, de 19/9/90 – Lei Orgânica da Saúde –, que, em seu art. 2o, dispõe

que ‘a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as

condições indispensáveis a seu pleno exercício’. Da mesma forma, foi editada a Lei

Federal  no 8.078,  de  11/9/90,  que  contém  o  Código  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor e que, em seu art. 4o, preceitua que a Política Nacional das Relações de

Consumo  tem  por  objetivo  o  respeito  à  dignidade,  à  saúde  e  à  segurança  do

consumidor.

Vê-se, pois, que o projeto em apreço se encontra em conformidade com os ditames

constitucionais e legais atinentes à matéria. Dessa forma, é importante ressaltar que

também no Código de Saúde do Estado, instituído por meio da Lei no 13.317, de

24/9/99, encontramos respaldo para a proposição em análise. 

Ademais,  vale  destacar  que  a  preocupação  do  legislador  estadual  com  as

condições para a inclusão social das pessoas obesas já resultou na edição da Lei no

10.820, de 22/7/92, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se fazerem adaptações

nos  coletivos  intermunicipais  visando  a  facilitar  o  acesso  e  a  permanência  de

portadores de deficiência física e de pessoas com dificuldade de locomoção, entre as

quais se incluem as pessoas obesas. 

Em  âmbito  federal,  encontra-se  em  tramitação  no  Senado  o  Projeto  de  Lei  no

86/2004,  que  determina  que  os  estabelecimentos  financeiros  ficam  obrigados  a
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manter porta auxiliar que garanta acesso a pessoa portadora de deficiência, obesa,

gestante, idosa ou com dificuldade de locomoção.

Sendo assim, com base nas razões aduzidas, entendemos que não há óbices 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 aperfeiçoar o projeto. Deixamos para a comissão de mérito verificar a

pertinência de incluir a norma que ora se propõe no Código de Saúde do Estado ou

de decidir se ela deve constar de lei autônoma, tendo em vista a discussão sobre a

consolidação e sistematização das normas realizada por esta Casa”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 1.025/2011 na forma do Substitutivo no 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a disponibilização de macas e cadeiras de rodas adequadas ao

atendimento de pessoas obesas nos estabelecimentos de saúde do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o – Ficam os estabelecimentos de saúde do Estado obrigados a disponibilizar

macas e cadeiras de rodas adequadas ao atendimento de pessoas obesas.

Art. 2o – Quando se configurar relação de consumo, o descumprimento do disposto

nesta lei sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei Federal no 8.078, de 11 de

setembro de 1990.

Art. 3o – Os estabelecimentos a que se refere o art. 1o terão o prazo de cento e vinte

dias  contados  da  data  de  publicação  desta  lei  para  se  adequarem  às  suas

disposições. 

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

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Delvito Alves - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.029/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do 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”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 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

Em  primeiro  lugar,  cabe  ressaltar  que  três  proposições  de  conteúdo  idêntico

tramitaram  nesta  Casa  na  legislatura  passada,  a  saber,  os  Projetos  de  Lei  nºs

2.128/2005, 494/2007 e 1.801/2007, todos de autoria do Deputado Leonardo Moreira.

Ao apreciar o Projeto de Lei nº 1.801/2007, esta Comissão aprovou o parecer pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria. 

O Projeto de Lei nº 1.029/2011 reproduz, literalmente, os mesmos dispositivos das

proposições anteriores, não trazendo elementos inovadores que possam modificar o

entendimento  desta  Comissão  sobre  a  matéria.  Ora,  se  a  essência  do  projeto

permanece inalterável, o vício de inconstitucionalidade remanesce, razão pela qual

passamos a reproduzir a argumentação utilizada anteriormente:

“A par de propor a vedação prévia da cobrança de taxa para cadastramento de

‘curriculum  vitae’,  o  projeto  enumera  penalidades  a  serem  aplicadas  à  empresa

agenciadora de mão de obra que desrespeitar o disposto na futura lei: advertência, na

primeira ocorrência;  multa, no valor de R$1.000,00, na segunda ocorrência; multa

equivalente ao dobro da anterior, nas ocorrências subsequentes, e suspensão das

atividades pelo prazo máximo de trinta dias; e cassação do alvará de funcionamento.

Ademais, o projeto estabelece que as empresas agenciadoras de emprego terão o

prazo de trinta dias para se adequarem ao disposto na lei, o qual deverá ser contado

a partir da data de sua regulamentação. 
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Apesar da preocupação do parlamentar com a situação dos desempregados, a qual

se  manifesta  mediante  a  proposta  de  vedação  da  cobrança  de  preços  para

cadastramento de ‘curriculum vitae’ nas agências de emprego, o projeto contém vício

jurídico insanável, por contrariar princípio elementar da atividade econômica. 

Ora,  a  Constituição da República,  no  ‘caput’ do  art.  170,  prescreve que a  livre

iniciativa e a valorização do trabalho humano são fundamentos da ordem econômica,

que deverá observar os princípios da propriedade privada, da livre concorrência e da

busca do pleno emprego, entre outros enumerados nos incisos do citado preceito

constitucional.  Além  disso,  é  assegurado  a  todos  o  livre  exercício  de  qualquer

atividade econômica, independentemente de autorização do poder público, salvo nos

casos especificados pelo legislador, conforme determina o parágrafo único do art. 170

da Carta Magna. 

Vê-se, portanto, que o ordenamento constitucional vigente realça a importância da

livre iniciativa como uma diretriz  norteadora da atividade empresarial,  que tem no

lucro o objetivo básico das empresas particulares que integram o chamado segundo

setor.  No  campo  da  atividade  econômica,  que  é  peculiar  à  iniciativa  privada,

prevalece a liberdade de ação e a não ingerência do Estado no desenvolvimento de

ações dessa natureza, salvo em situações excepcionais que justifiquem intervenções

estatais fundadas na própria Constituição. Se se tratar de empresa privada instituída

com base na livre iniciativa de que trata o texto magno, eventual proibição legal de

cobrança  pelos  serviços  prestados  configuraria  uma  intervenção  ilícita  na  ordem

econômica,  uma vez que o  Estado legislador  estaria  dificultando ou,  até  mesmo,

impedindo a obtenção de lucro pelas empresas que atuam no mercado. Disposição

desse jaez é totalmente incompatível com o mencionado postulado da Lei Maior, o

qual constitui verdadeira restrição ao poder público em benefício da liberdade que

deve  ser  assegurada  às  organizações  particulares  exploradoras  de  atividade

econômica. No regime capitalista, como é o caso do Estado brasileiro, não se pode

esquecer  que  o  lucro  é  a  finalidade  por  excelência  de  todas  as  instituições  que

operam no mercado, a menos que se trate de organizações não governamentais, que

são entidades  do chamado terceiro  setor,  desprovidas  de objetivos  econômicos e

executoras de atividades de relevância pública. 
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Há que ser feita, ainda, outra observação: a proposição em referência empregou o

termo ‘taxa’ de maneira imprópria, pois esta é uma modalidade de tributo que tem por

fundamento  o  exercício  do  poder  de  polícia  ou  a  prestação  de  serviços  públicos

específicos e divisíveis, conforme determina o art. 145, II, da Constituição Federal.

Destarte, apenas as pessoas jurídicas de capacidade política (União, Estados, Distrito

Federal e Municípios) desfrutam de competência constitucional para instituir taxas,

embora a cobrança possa ser delegada a outras pessoas jurídicas. Entretanto, de

acordo com os termos do projeto,  os  destinatários  do comando normativo são as

empresas  particulares  que  atuam  como  agências  de  emprego,  e  não  o  Estado

propriamente dito, que é a entidade política competente para criar e arrecadar taxas.

Como se  trata de  um equívoco de ordem técnica,  o  vício  poderia  ser  facilmente

corrigido por meio de emenda ou substitutivo, se fosse o único problema do projeto. O

vício  principal  que  o  macula,  como  foi  mencionado,  diz  respeito  à  violação  do

princípio constitucional da livre iniciativa, postulado que constitui  parâmetro para o

exercício de atividade empresarial.”

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.029/2011.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Delvito Alves - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.037/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, decorrente

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.489/2007,  “dispõe  sobre  campanhas

publicitárias  de  combate  ao  tabagismo,  drogas  ilícitas  e  alcoolismo  e  dá  outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 8/4/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária. 
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Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto aos aspectos de sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em estudo obriga os órgãos da administração direta e indireta do Estado

a destinar cinco por cento do tempo ou do espaço reservado às suas campanhas

publicitárias para a veiculação de campanhas de combate ao tabagismo, às drogas

ilícitas e ao alcoolismo.

Esclarecemos que o Projeto de Lei nº 1.489 de 2007, que deu origem à proposição

em estudo, não foi analisado por esta Comissão na legislatura passada. Passamos

então à análise da matéria.

Tem sido  frequente  a  apresentação  de  projetos  de  lei  de  iniciativa  parlamentar

dispondo sobre a criação de programas e campanhas educativas, tema relevante sob

a ótica do interesse público, porém delicado se apreciado sob a ótica do ordenamento

constitucional, uma vez que a instituição de programas ou campanhas tem natureza

administrativa. 

No caso em questão, qual seja a veiculação de campanha educativa por meio da

publicidade, cabe ao Poder Executivo, no exercício de seu juízo discricionário, decidir

a  forma  de  veiculação  mais  eficaz,  segundo  as  circunstâncias,  não  sendo

conveniente  –  para  não  dizer  desnecessário  –  que  o  Poder  Legislativo  dite  ao

Executivo,  por  meio  de  atos  legislativos,  a  forma  de  empreender  campanha

educativa.

Cabe  ao  Poder  Legislativo  fixar  regras  gerais  e  abstratas  que  nortearão  as

atividades  do  Executivo,  e  não  erigir  no  plano  legislativo  matérias  que,  por  sua

natureza, se enquadram no campo de atribuições do Executivo.

Como  sabemos,  a  instituição  de  programas  ou  campanhas  tem  natureza

administrativa, razão pela qual a matéria se enquadra no campo de atribuições do

Poder Executivo, ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública,

observadas  as  diretrizes  constitucionais  e  as  normas  aprovadas  pelo  Legislativo.

Assim, a criação de determinada campanha pode ser efetivada mediante decreto do

Governador do Estado ou por meio de resolução de Secretário de Estado, conforme o



1421
____________________________________________________________________________

caso. Não há, pois, necessidade de lei formal para a sua implementação, por se tratar

de matéria afeta às ações do Executivo. 

Por  outro lado,  no âmbito  estadual,  o  § 3º  do  art.  222 da Carta  Constitucional

mineira determina que a prevenção e o combate ao uso de drogas é dever do Estado.

A Lei nº 11.544, de 1994, que regulamenta esse dispositivo constitucional, dispõe, em

seu art.  1º,  inciso I,  que o Estado deverá “divulgar,  pelos meios de comunicação,

medidas e formas de prevenção, bem como informações e esclarecimentos sobre os

efeitos e consequências do uso indevido de drogas”. 

Entendemos  que  a  matéria  se  insere  no  domínio  de  competência  legislativa

estadual, conforme o disposto no art. 24, incisos XII e XV, da Constituição Federal,

segundo  o  qual  compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre proteção da saúde, da infância e da juventude.

No tocante à proteção e defesa da saúde, os arts. 196 e 186 das Constituições

Federal  e  Estadual  dispõem que  a  saúde  é  direito  de todos  e  dever  do  Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doenças e de outros agravos.

E, ainda, nos termos do inciso II do art. 186 da Constituição Estadual, o direito à

saúde implica, entre outras garantias, o acesso às informações de interesse para a

saúde, ficando o poder público obrigado a manter a população ciente dos riscos e

danos à saúde.

No plano infraconstitucional, a Lei no 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de

Saúde do Estado, 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”. 

Assim sendo, tendo em vista a relevância da matéria, apresentamos, ao final deste

parecer,  em  observância  à  consolidação  das  normas  jurídicas,  substitutivo  que

acrescenta  à  Lei  nº  11.544,  de  1994,  a  qual  regulamenta  o  §  3º  do  art.  222 da

Constituição do Estado,  conteúdo que  atende ao escopo do projeto,  qual  seja,  a

veiculação de campanha de combate e prevenção ao uso de drogas. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 1.037/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 11.544, de 25 de julho de 1994, que regulamenta o § 3º do art. 222

da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O art.  1º  da Lei  nº  11.544,  de 25 de  julho de  1994,  fica acrescido do

seguinte § 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 1º - (...)

§ 2º - Nas campanhas de divulgação governamental, serão incluídas informações

sobre  a  prevenção e  o  combate  ao  uso de drogas,  substâncias  entorpecentes  e

afins.”.

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

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira - Delvito Alves - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.064/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  nº 2.837/2008, “institui  a Política de Educação

para o Trânsito e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de 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,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento. 

Fundamentação

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que proposição idêntica tramitou nesta Casa na

legislatura passada, oportunidade em que esta Comissão analisou detalhadamente a

matéria no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Como não houve
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mudança constitucional  superveniente que propiciasse uma nova interpretação da

matéria, passamos a reproduzir a argumentação apresentada na ocasião:

“A proposição em comento tem o propósito de instituir a Política de Educação para

o Trânsito. Para tanto, o art. 1º estabelece os objetivos dessa política, entre os quais

se destacam a promoção de ações de educação para o trânsito com a finalidade de

criar  uma nova  cultura  nesse  sentido,  e  o  incentivo  a  que  o  cidadão  valorize  o

comportamento seguro no trânsito. Prevê, ainda, a realização de atividades, ações e

projetos de educação para o trânsito, levando em consideração as características do

público-alvo.

Ademais, institui o Prêmio Detran – Parceiros do Trânsito Seguro, a ser concedido

anualmente pelo Departamento Estadual de Trânsito,  com o objetivo de motivar  a

sociedade mineira a propor melhorias visando à segurança no trânsito, reconhecer as

ações  realizadas  nesse  campo,  assim  como  e  incentivar  os  Municípios  e  as

instituições a promover campanhas para melhorar a segurança no trânsito.

Finalmente, a proposição enumera as categorias e subcategorias de entes a serem

beneficiadas  com essa premiação,  o  que abrange pessoas  físicas  e jurídicas,  ao

mesmo tempo em que define cada uma das categorias especificadas no projeto.

À  primeira  vista,  tem-se a  impressão  de  que  o  assunto  extrapola  o  âmbito  de

competência do Estado, por se tratar de normas que fazem alusão a trânsito. Isso

porque o art. 22, XI, da Constituição da República assegura explicitamente à União

competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte. Entretanto, o projeto

não contém regras de trânsito ou transporte propriamente ditas nem colide com as

disposições da Lei  Federal  nº  9.503,  de 1997,  que instituiu  o Código de Trânsito

Brasileiro  –  CTB.  O  art.  12,  I,  desse  diploma  normativo  assegura  ao  Conselho

Nacional  de  Trânsito  –  Contran  –  a  prerrogativa  de  estabelecer  as  normas

regulamentares previstas no código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, a

par de outras atribuições. 

Diante  desse  quadro  normativo,  pode-se  partir  de  duas  premissas  básicas:  a

primeira consiste no fato de que apenas a União legisla sobre trânsito,  entendido

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
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carga e descarga”, conforme prescreve o art. 1º, § 1º, do CTB; a segunda reside no

fato de que apenas o Contran,  que é o órgão máximo normativo e consultivo do

Sistema Nacional de Trânsito, goza da atribuição legal para estabelecer diretrizes da

Política  Nacional  de  Trânsito.  Essas  diretrizes  foram  instituídas  por  meio  da

Resolução nº 166, de 2004.

No entanto, não há como confundir normas de trânsito, que abarcam principalmente

as regras de  circulação de veículos  e pessoas  nas vias  públicas,  com regras  de

educação  para  o  trânsito.  As  primeiras  devem  ser  emanadas  exclusivamente  da

União, observado o procedimento legislativo formal, ao passo que as segundas não

se restringem ao âmbito federal,  uma vez que extrapolam a  própria  definição de

trânsito prevista no CTB. O que pretendemos demonstrar é que a matéria versada no

projeto pode ser objeto de disciplina jurídica pelo Estado, já que visa especialmente à

mudança de cultura no tocante ao trânsito e à conscientização das pessoas sobre o

assunto. Aqui, a ideia dominante é a mudança de atitudes, de comportamentos e de

valores, mediante a disseminação de informações e a participação das pessoas na

solução  de  problemas,  e  só  pode  ser  considerada  eficaz  na  medida  em  que  a

população  se  conscientiza  do  seu  papel  como  protagonista  no  trânsito  e  altera

comportamentos  irregulares.  Nessa  linha  de  raciocínio,  tanto  a  União  quanto  os

Estados podem ditar  regras relativas à educação para o trânsito,  contanto que as

normas emanadas destes não invadam a esfera privativa da União em matéria de

trânsito e transporte. 

Por outro lado, o simples fato de o CTB dedicar o Capítulo VI, que abrange os arts.

74  a 79,  à educação para o trânsito não impede o Estado membro de regular  a

matéria  para  atender  a  suas  peculiaridades.  O ‘caput’ do  art.  74  do  mencionado

código determina que ‘a educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever

prioritário  para  os  componentes  do  Sistema  Nacional  de  Trânsito’.  Vê-se  que  o

preceito  em  questão  não  exclui  a  competência  de  outras  instituições  para  o

tratamento da matéria, mas tão somente enfatiza a prioridade dos órgãos e entidades

vinculados ao trânsito para atuar nessa seara. Isso corrobora a tese que defendemos

nesse parecer segundo a qual as normas atinentes à educação para o trânsito não

constituem  prerrogativa  privativa  da  União,  cabendo  ao  Estado,  por  meio  de  lei,
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estabelecer  comandos  gerais  e  impessoais  voltados  para  o  tema,  de  modo  a

conscientizar  as  pessoas  sobre  o  respeito  à  legislação de trânsito,  esta,  sim,  de

competência federal.

Não obstante o assunto enquadrar-se na competência estadual, o projeto contém

imprecisões técnicas passíveis de retificação. A primeira diz respeito à instituição de

política de educação para o trânsito,  quando, na verdade, o que se pretende é o

estabelecimento de alguns parâmetros ou diretrizes relativas ao tema. Além disso, a

fixação de determinada política pública, por via de regra, depende da iniciativa do

Executivo, que a submete à apreciação do Poder Legislativo. 

Outro  equívoco consta  no  art.  4º  da  proposição,  que trata  do  Prêmio  Detran –

Parceiros do Trânsito Seguro, a ser concedido anualmente pelo Detran. Nesse ponto,

entendemos que a instituição de prêmio extrapola a natureza das normas que contêm

diretrizes sobre a educação para o trânsito. Tal prêmio pode ser criado pelo próprio

órgão  de  trânsito,  independentemente  de  previsão  legislativa  explícita.  A rigor,  o

dispositivo  atribui  competência  ao  Detran,  que  é  órgão  de  trânsito  do  Executivo,

configurando invasão de competência, que é vício formal de inconstitucionalidade.

Assim, tal disposição deve ser suprimida do texto. Igualmente, o art. 5º do projeto,

que cuida das categorias e subcategorias a serem premiadas, guarda íntima conexão

com o art. 4º, razão pela qual deve ser excluído da proposição. 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 1.064/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece diretrizes de educação para o trânsito no Estado. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – O Estado promoverá ações, atividades e projetos de educação para o

trânsito, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o papel de cada cidadão

no trânsito, atendidas as seguintes diretrizes:

I  –  estímulo  à  criação  de  uma  nova  cultura  no  trânsito,  envolvendo  todos  os

segmentos da sociedade, mediante um processo permanente de análise e discussão;
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II – valorização do comportamento seguro no trânsito, a fim de evitar acidentes;

III  – promoção, por meio do órgão executivo estadual de trânsito, de atividades,

ações  e  projetos  específicos  de  educação  para  o  trânsito,  para  cada  fase  de

desenvolvimento, abrangendo crianças, jovens, adultos e idosos;

IV – adequação das atividades, ações e projetos ao público-alvo, a fim de facilitar a

compreensão do assunto  e  destacar  a  responsabilidade de cada cidadão  para  o

trânsito seguro;

V  –  participação  de  todos  os  órgãos  e  entidades  relacionados  com o  tema na

implementação  de  uma  política  de  educação  para  o  trânsito  que  vise  à

conscientização de todos os indivíduos para o respeito às normas de trânsito e ao

fortalecimento da cidadania.

Art. 2º – As ações, as atividades e os projetos de educação para o trânsito serão

acompanhados e avaliados pelo órgão executivo de trânsito, por meio de reuniões e

encontros regionais e de um encontro estadual, a ser realizado anualmente.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Bruno Siqueira - Luiz Henrique

- André Quintão - Rosângela Reis.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/5/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Rômulo Viegas

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  60,  61  e  62/2011  (solicitando  a  retirada  de

tramitação das Indicações nºs 23 e 24/2011, indicando, respectivamente, os nomes

dos Srs. Maurílio Soares Guimarães para o cargo de Presidente da Emater-MG e

Antônio Lima Bandeira para o cargo de Presidente da Epamig, solicitando a retirada

de tramitação da Indicação nº 2/2011, indicando o nome do Sr. Tadeu José Mendonça

para  o  cargo  de Diretor-Geral  do  Ipem-MG e encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

1.759/2010, respectivamente),  do Governador do Estado -  Questão de ordem - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.760 a

1.800/2011 -  Requerimentos nºs  716 a  735/2011 -  Requerimentos dos Deputados

Marques  Abreu,  Sargento  Rodrigues,  André  Quintão  e  Gustavo  Valadares  -

Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Esporte,  de  Defesa  do

Consumidor,  de  Turismo,  do  Trabalho,  de  Saúde,  de  Assuntos  Municipais  e  de

Fiscalização  Financeira  e  do  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Oradores  Inscritos:

Discursos dos Deputados Gustavo Valadares, Bonifácio Mourão e Zé Maia - 2ª Parte

(Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Designação  de  Comissões:

Comissões  Especiais  para  Emitir  Parecer  sobre  as  Propostas  de  Emenda  à

Constituição  nºs  18  e  20/2011  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: requerimentos contidos na Mensagem

nº  60/2011  (2),  do  Governador  do  Estado,  e  dos  Deputados  Gustavo  Valadares,

Sargento Rodrigues e André Quintão; deferimento - Questões de ordem - 2ª Fase:

Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa - Adelmo
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Carneiro Leão - 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 - Carlos Mosconi - Cássio Soares -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - 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 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 - Neilando

Pimenta -  Paulo  Lamac -  Rogério Correia -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 60/2011*

Belo Horizonte, 17 de maio de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Solicito a essa egrégia Assembleia Legislativa a retirada e consequente devolução

das mensagens com a indicação dos nomes de Antônio Limas Bandeira para o cargo
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de Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG e de

Maurílio Soares Guimarães para o cargo de Presidente da Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER.

Tal solicitação se deve à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.642-MG,

de 3 de abril de 2008, no sentido de que a previsão da alínea “d” do inciso XXIII do

art. 62 da Constituição do Estado se aplica tão somente às autarquias e fundações. 

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se às Indicações nºs 23 e 24/2011. 

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 61/2011*

Belo Horizonte, 17 de maio de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Solicito a essa egrégia Assembleia Legislativa a retirada e consequente devolução

da Mensagem nº 13/2011, publicada em 3 de março de 2011 no Diário do Legislativo,

por  meio da qual indiquei à aprovação da Assembleia o nome de Tadeu José de

Mendonça para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Metrologia e Qualidade do

Estado de Minas Gerais – IPEM. 

A presente mensagem tem por fundamento o ato de dispensa do dirigente, a seu

pedido, publicado no Minas gerais de 17 de maio de 2011.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se a Indicação nº 2/2011.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 62/2011*

Belo Horizonte, 17 de maio de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, o incluso Projeto de lei que autoriza a utilização das

áreas da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 14 de junho

de  2010,  para  execução  de  obras  de  infraestrutura  de  interligação  entre  os
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Complexos Minerários Pico e Fábrica, respectivamente, localizados nos Municípios

de  Itabirito  e  Ouro  Preto,  de  propriedade  das  empresas  Vale  S.A.  e  Minerações

Brasileiras Reunidas S.A.

Resultante  de  estudos  desenvolvidos  pelas  Secretarias  de  Estado  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  –  SEMAD  –  e  de  Desenvolvimento

Econômico – SEDE –, a proposta está orientada, basicamente, pela necessidade de

compatibilizar a defesa do meio ambiente com o desenvolvimento socioeconômico,

segundo prescreve a ordem constitucional.

A medida  ora  proposta  tem  por  objetivo  possibilitar  a  eliminação  do  tráfego de

caminhões  pesados  que  transportam  minérios  oriundos  desses  complexos  pela

Rodovia BR-040, melhorando a qualidade de largo trecho dessa movimentada via de

aceso  ao  litoral  sudeste,  visando  à  diminuição dos  comuns  acidentes  rodoviários

naquele local.

A eliminação do aludido tráfego dar-se-á por meio da construção de outra via local

de conexão entre os Complexos Minerários Pico e Fábrica, pelas empresas Vale S.A.

e Minerações Brasileiras Reunidas S.A. 

Para alcançar  esse desiderato mister  se faz  autorizar  a execução das obras de

interligação  viária  na  recém-criada  Estação  Ecológica,  utilizando-se  uma área  de

9,33ha (nove hectares  e  trinta  e  três  ares)  inserida  dentro  do  perímetro  daquela

Estação, sem, entretanto, perder de vista os objetivos da implantação da unidade de

conservação.

Assim, estão incluídos no texto que autoriza a execução das obras de interligação

entre  os  Complexos  Minerários  a  exigência  de  prévia  aprovação  do  órgão

responsável pela administração da Estação Ecológica, a realização de licenciamento

ambiental e a observância de outras exigências legais.

Esclareço,  ademais,  que,  para  não  prejudicar  a  função  ecológica  da  aludida

unidade  de  conservação,  as  empresas  já  referidas  assumiram com  o  Estado  de

Minas Gerais o compromisso de doar uma área adjacente à Estação Ecológica de

Arêdes, com a medida de 38,70ha (trinta e oito hectares e setenta ares), e que será

incorporada àquela Estação conforme demonstrado no protocolo de intenções. 

Para  melhor  compreensão da matéria  faço  anexar  à  presente  Mensagem, para
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conhecimento dessa egrégia Assembleia, cópia do protocolo de intenções celebrado

entre o Estado de Minas Gerais e as empresas mencionadas.

Expostas,  assim,  em  linhas  gerais,  as  razões  da  iniciativa,  que  se  reveste  de

inegável  interesse público  e  inquestionável  alcance social,  submeto  o  assunto  ao

conhecimento dos ilustres membros dessa augusta Casa.

Antecipo agradecimento e reitero, na oportunidade,  expressões de meu elevado

apreço e distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.759/2011

Altera a área da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 14

de junho de 2010, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica excluída da área a que se refere o art. 3º do Decreto nº 45.397, de 14

de junho de 2010, que cria a Estação Ecológica de Arêdes, no Município de Itabirito, a

área descrita no Anexo desta lei.

Art. 2º - A área excluída no art. 1º fica desafetada para a execução de obras de

infraestrutura  de  interligação  entre  os  Complexos  Minerários  Pico  e  Fábrica,

localizados, respectivamente, nos Municípios de Itabirito e Ouro Preto.

Parágrafo único - O uso da área desafetada de que trata o “caput” dependerá de

prévia aprovação do órgão responsável pela administração da Estação Ecológica,

sem prejuízo da necessidade de licenciamento ambiental e do cumprimento de outras

exigências legais.

Art. 3º - A área desafetada e descrita no Anexo desta lei, para a execução de obras

de  infraestrutura  de  que  trata  o  art.  2º,  será  compensada  por  outra  área  a  ser

incorporada à Estação Ecológica de Arêdes, em conformidade com o protocolo de

intenções celebrado entre o Governo do Estado de Minas Gerais e as empresas Vale

S.A. e Minerações Brasileiras Reunidas S.A., observadas as normas que regulam a

matéria.

Parágrafo único - A descrição da nova área da Estação Ecológica de Arêdes será

feita em Decreto, observados os procedimentos pertinentes.

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

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2011)

As medidas, confrontações e descrição topográfica da área de que trata esta Lei

são as seguintes: 

I  -  Área com 5,002704ha e perímetro de 1.882,16:  a descrição deste perímetro

inicia-se no V-2, de coordenadas N=7.756.807,192m e E=615.687,962m; daí, segue

com  o  azimute  de  200°23'04",  na  distância  de  323,87 m,  até  atingir  o  V-3,  de

coordenadas N=7.756.503,606m e E=615.575,154m; daí,  segue com o azimute de

214°11'24",  na  distância  de  144m,  até  atingir  o  V-4 ,  de  coordenadas

N=7.756.384,495m e E=615.494,237m; daí, segue com o azimute de 223°17'14", na

distância  de  227,87m,  até  atingir  o  V-5,  de  coordenadas  N=7.756.218,621m  e

E=615.337,995m; daí, segue com o azimute de 212°06' 09", na distância de 93,89m,

até atingir o V-6, de coordenadas N=7.756.139,088m e E=615.288,099m; daí, segue

com  o  azimute  de  228°38'36",  na  distância  de  140,34 m,  até  atingir  o  V-7,  de

coordenadas N=7.756.046,358m e E=615.182,757m; daí,  segue com o azimute de

23°55'55",  na  distância  de  150,61m,  até  atingir  o  V -8,  de  coordenadas

N=7.756.184,019m e E=615.243,852m; daí, segue com o azimute de 33°11'01", na

distância  de  84,75m,  até  atingir  o  V-9,  de  coordenadas  N=7.756.254,950m  e

E=615.290,239m; daí, segue com o azimute de 41°09'1 7", na distância de 62,60m,

até atingir o V-10, de coordenadas N=7.756.302,083m e E=615.331,435m; daí, segue

com  o  azimute  de  43°26'30",  na  distância  de  190,64m ,  até  atingir  o  V-11,  de

coordenadas N=7.756.440,503m e E=615.462,523m; daí,  segue com o azimute de

32°10'44",  na  distância  de  130,34m,  até  atingir  o  V -12,  de  coordenadas

N=7.756.550,819m e E=615.531,936m; daí, segue com o azimute de 19°53'06", na

distância  de  268,41m,  até  atingir  o  V-1,  de  coordenadas  N=7.756.803,221m  e

E=615.623,230m; daí, segue com o azimute de 86°29'2 2", na distância de 64,85m,

até atingir o V-2, de coordenadas N=7.756.807,192m e E=615.687,962m, ponto inicial

desta descrição.

II – Área com 4,333284ha e perímetro de 1.701,75: a descrição deste perímetro

inicia-se no V-1, de coordenadas N=7.755.904,437m e E=615.057,921m; daí, segue

com  o  azimute  de  210°09'16",  na  distância  de  138,75 m,  até  atingir  o  V-2,  de
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coordenadas N=7.755.784,460m e E=614.988,220m; daí,  segue com o azimute de

187°02'17",  na  distância  de  15,12m,  até  atingir  o  V -3,  de  coordenadas

N=7.755.769,451m e E=614.986,367m; daí, segue com o azimute de 207°18'42", na

distância  de  83,28m,  até  atingir  o  V-4,  de  coordenadas  N=7.755.695,452m  e

E=614.948,154m; daí, segue com o azimute de 218°21' 44", na distância de 167m, até

atingir o V-5, de coordenadas N=7.755.564,505m e E=614.844,507m; daí, segue com

o azimute de 204°31'28", na distância de 199,62m, a té atingir o V-6, de coordenadas

N=7.755.382,893m e E=614.761,648m; daí, segue com o azimute de 184°51'54", na

distância  de  74,35m,  até  atingir  o  V-7,  de  coordenadas  N=7.755.308,807m  e

E=614.755,342m; daí, segue com o azimute de 169°12' 53", na distância de 49,44m,

até atingir o V-8, de coordenadas N=7.755.260,238m e E=614.764,594m; daí, segue

com  o  azimute  de  212°30'13",  na  distância  de  33,67m ,  até  atingir  o  V-9,  de

coordenadas N=7.755.231,840m e E=614.746,500m; daí,  segue com o azimute de

201°27'54",  na  distância  de  73,06m,  até  atingir  o  V -10,  de  coordenadas

N=7.755.163,847m e E=614.719,765m; daí, segue com o azimute de 349°40'40", na

distância  de  110,97m,  até  atingir  o  V-11,  de  coordenadas  N=7.755.273,022m  e

E=614.699,881m; daí, segue com o azimute de 356°55' 16", na distância de 79,14m,

até atingir o V-12, de coordenadas N=7.755.352,052m e E=614.695,630m; daí, segue

com  o  azimute  de  13°06'13",  na  distância  de  78,65m,  até  atingir  o  V-13,  de

coordenadas N=7.755.428,654m e E=614.713,461m; daí,  segue com o azimute de

25°37'48",  na  distância  de  187,80m,  até  atingir  o  V -14,  de  coordenadas

N=7.755.597,979m e E=614.794,697m; daí, segue com o azimute de 39°46'01", na

distância  de  128,52m,  até  atingir  o  V-15,  de  coordenadas  N=7.755.696,764m  e

E=614.876,905m; daí, segue com o azimute de 29°54'5 5", na distância de 95,45m,

até atingir o V-16, de coordenadas N=7.755.779,499m e E=614.924,509m; daí, segue

com  o  azimute  de  35°21'37",  na  distância  de  97,65m,  até  atingir  o  V-17,  de

coordenadas N=7.755.859,132m e E=614.981,018m; daí,  segue com o azimute de

59°29'49",  na  distância  de  89,26m,  até  atingir  o  V- 1,  de  coordenadas

N=7.755.904,437m e E=615.057,921m, ponto inicial desta descrição.”

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a questão de ordem que suscito a V.

Exa. se refere à aplicação do § 3º do art. 285 e à Mensagem nº 61, enviada pelo

Governador. Nessa mensagem que foi lida hoje pelo nobre colega Deputado Jayro

Lessa, que aliás secretaria a reunião, o Governador solicita a retirada de tramitação

da indicação do Sr. Tadeu José de Mendonça para o cargo de Presidente do Instituto

de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - Ipem-MG. A primeira questão

que suscito é que o Sr. Tadeu foi nomeado - aliás, essa é uma comprovação de que já

trabalhava  -  e  agora  foi  destituído  do  cargo  pelo  Governador.  Veja  bem,  Sr.

Presidente,  que,  após  destituído,  sem  ter  sido  aprovado  nesta  Casa  -  então,  já

trabalhava -, o Governador pede agora a retirada do nome dele da aprovação pela

Assembleia  Legislativa.  Isso,  por  si  só,  mostra  o  desprezo  do  Governador  pela

Assembleia Legislativa. Nós, Deputado Carlin Moura, ainda iríamos aprovar o nome

do Sr. Tadeu José de Mendonça, e agora aparece um pedido de retirada para não

apreciarmos a indicação, e ele já estava trabalhando e já foi demitido. Isso mostra o

apreço do Governador para com esta egrégia Casa. A questão de ordem que suscito,

Sr. Presidente, é a seguinte: o art. 285, Deputado Jayro Lessa, diz:  “A retirada de

proposição  será  requerida  pelo  autor,  interrompendo-se  imediatamente  a  sua

tramitação”. Até aí, tudo bem. Prosseguindo: “§ 3º - Não será objeto de requerimento

a retirada de proposição cujo processo de votação já esteja iniciado”. E, nesse caso,

o processo de votação já foi iniciado, tanto que ele já vai entrar, ou entraria, nesta

Casa, para estar em votação o requerimento, para que indicação fosse aprovada.

Então,  o Governador simplesmente não pode retirar o requerimento,  porque já  se

encontra em votação, ou seja, o Governador não pode retirar o requerimento desta

egrégia Casa. Mas o art. 233 do Regimento Interno diz: “Será submetido a votação o

requerimento escrito que solicitar: IV - retirada de tramitação de proposição de autoria

do requerente, com parecer favorável”. Neste caso, Sr. Presidente, parece-me óbvio,

se não pelo primeiro, pelo segundo argumento não se escapa, segundo o art. 233,

repito, “retirada de tramitação de proposição de autoria do requerente, com parecer
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favorável”. Ou seja, o Governador Anastasia, que é o requerente, para retirar, tendo

parecer  favorável,  o  que  já  tem,  da  comissão,  terá  de  submeter  a  votação  o

requerimento.  Então,  não  basta  o  Governador  retirar  de  votação  como se  nada,

Deputado  Paulo  Lamac,  tivesse  acontecido,  como se  ele  não  tivesse  designado,

demitido, desrespeitado a Constituição, a Casa Legislativa, e agora vem aqui, entrega

um requerimento e diz: “Pronto, está retirada a lambança que fiz”. Não. A lambança

está  posta,  e a Assembleia  tem de discutir  o  que foi  feito.  E  digo  “lambança”  no

sentido de lambança mesmo, de erros que foram cometidos, sujeiras cometidas, de

erros.  É  isso  que  estou  entendendo  por  lambança.  Ou  seja,  o  Governador

desrespeitou a Constituição, nomeou o indicado, ele trabalhou, e agora o Governador

o  demitiu,  e  o  requerimento  está  para  ser  aprovado  aqui.  Só  que  já  há  parecer

favorável, então o Governador tem de submeter o requerimento a votação pelo art.

233. Mas, antes disso, segundo o art. 285, repito, “não será objeto de requerimento a

retirada de proposição cujo  processo  de  votação  já  esteja  iniciado”.  Como já  se

iniciou o processo, não há outro jeito, tem de colocar a indicação em votação, e o Sr.

Tadeu José de Mendonça tem de ser reprovado por esta Casa, para, aí sim, em não

sendo aceito, o Governador não ter obrigação, portanto, de nomeá-lo - o que, aliás,

não deveria ter feito. Então, Sr. Presidente, a questão de ordem é de duas montas:

relativa ao art. 285, § 3º, e relativa ao art. 233, IV, do Regimento Interno.

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  informa  ao  Deputado  Rogério  Correia  que  a

indicação a que se referiu em sua questão de ordem não teve iniciado seu processo

de  votação.  Ela  chegou  a  ser  incluída  em  pauta,  mas  houve  requerimento  de

adiamento de votação apresentado pelo próprio Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não concordo. Vou explicar a V. Exa.

O requerimento pedindo adiamento de votação foi  apresentado.  Ele já  estava em

processo de votação.

O Sr.  Presidente - Não, ele não estava em processo de votação, ele estava na

pauta, e V. Exa. pediu adiamento de votação.

O Deputado Rogério Correia - Mas, quando o requerimento entrar, ele vai entrar em

votação. Sr. Presidente, o art. 233, IV...

O Sr. Presidente - O requerimento do Governador pedindo a retirada de tramitação
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será votado por este Plenário.

O Deputado Rogério Correia - O requerimento será votado?

O Sr. Presidente - Será votado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado.

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 1.760/2011

Altera a Lei nº 15.979, de 13 de janeiro de 2006, que cria a Estação Ecológica do

Cercadinho e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 15.979, de 13 de janeiro de 2006, passa a vigorar com o seguinte

art. 4º-A:

"Art. 4º-A - Fica autorizada a utilização da área da Estação Ecológica do Cercadinho

delimitada pela poligonal de vértices 1 a 33, com coordenadas e lados descritos no

Anexo  II  desta  lei,  para  a  execução  de  obras  de  infraestrutura  de  interligação  e

acesso  entre  as  Rodovias  BR-356  e  MG-030,  observados  os  pré-requisitos  de

utilidade pública e interesse social e obtida prévia aprovação do órgão responsável

pela administração da estação ecológica, sem prejuízo da necessidade da elaboração

de estudos de impacto ambiental e de outras exigências legais.

§  1º  -  As  obras  de  infraestrutura  de  que  trata  o  "caput"  deste  artigo  serão

acompanhadas da recuperação da cobertura vegetal desde o limite do leito da antiga

ferrovia de acesso à Mina de Águas Claras até os pés dos taludes externos da pista

da Rodovia BR-356, no sentido Belo Horizonte-Rio de Janeiro.

§ 2º - Fica vedada, na área autorizada para as obras de interligação rodoviária, a

construção  de  estruturas  de  apoio  ao  tráfego,  como  postos  de  combustíveis,

lanchonetes, lojas de conveniência e outras, que possam se constituir em focos de

emissão de poluentes.".

Art. 2º - Substitua-se, no "caput" do art. 1º da Lei nº 15.979, de 13 de janeiro de
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2006, a palavra "anexo" pela expressão "Anexo I".

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O Bairro Belvedere e seu entorno representam hoje um dos maiores

problemas viários de Belo Horizonte. A causa principal dos congestionamentos que

ocorrem ali  é a expansão urbana da porção sul  da Região Metropolitana de Belo

Horizonte, iniciada com o vertiginoso crescimento do bairro e com o surgimento de

numerosos  condomínios  ao  longo da rodovia  de  acesso aos Municípios  de  Nova

Lima, Raposos e Rio Acima. A concentração de veículos no complexo viário que liga

Belo  Horizonte  a  esses  Municípios  tem  provocado,  na  região  do  BH  Shopping,

retenções  de tráfego que se  aproximam perigosamente,  em  horários  de  pico,  do

colapso do sistema.  Há ainda,  como complicador,  o fato  de as  Rodovias  BR-356

(federal)  e  MG-030 (estadual)  serem os principais corredores viários  de acesso à

Zona da Mata, aos Campos das Vertentes, em sua porção nordeste, e aos Municípios

já mencionados. Esses corredores de tráfego são alimentados por vias urbanas, em

que  o  gerenciamento  do  trânsito  está  a  cargo  do  Município  de  Belo  Horizonte,

exatamente na passagem do Bairro Belvedere para as Avenidas Nossa Senhora do

Carmo e Raja Gabaglia, trecho onde o problema é mais grave.

O Departamento  Nacional  de  Infraestrutura de Transportes  -  DNIT -  apresentou

projeto  técnico  às  autoridades  do  governo  do  Estado,  dos  Municípios  de  Belo

Horizonte e de Nova Lima e às associações dos Bairros Belvedere e Alto Santa Lúcia,

no qual se propõe a construção de alças viárias e trincheiras, ligando a BR-356 à MG-

030, como forma de resolver o problema.

Uma questão adicional que se coloca, não obstante a aceitação da proposta do

DNIT pelos atores envolvidos nos debates, é que as intervenções necessárias à obra

ocorreriam  na  Estação  Ecológica  do  Cercadinho.  Esse  tipo  de  unidade  de

conservação, de acordo com a legislação federal que rege a matéria (Lei do Snuc), é

de proteção integral, ou seja, só se admitem obras dessa natureza em seu interior se

obedecidos os pré-requisitos de utilidade pública ou de interesse social.

Ao propormos este  projeto,  pretendemos  inserir  na  lei  da  recém-criada estação
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ecológica dispositivo que autoriza a execução das obras de interligação viária, sem

perder de vista os objetivos da implantação da unidade de conservação. Assim, foi

incluída no texto que autoriza a execução das obras de interligação das rodovias a

exigência  da  elaboração  de  estudos  de  impacto  ambiental  e  de  recuperação  da

cobertura vegetal, além de ficar vedada na área a construção de estruturas de apoio

ao  tráfego,  como postos  de  gasolina,  lanchonetes  e  lojas  de  conveniência,  entre

outras, que possam vir a se constituir em focos emissores de poluentes.

Dessa forma, pedimos o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

ANEXO II

COORDENADAS UTM DOS MARCOS (VÉRTICES) DA POLIGONAL - QUADRO 1 -

E MEMORIAL DESCRITIVO (QUADRO 2) DA POLIGONAL ENVOLVENTE DA AREA

AUTORIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO DA BR-356 À MG-030

QUADRO 1 - COORDENADAS UTM DOS VÉRTICES DA POLIGONAL

* -  O Quadro 1,  contendo as Coordenadas  UTM dos  Vértices  da  Poligonal,  foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 20.5.2011.

QUADRO 2 - MEMORIAL DESCRITIVO

*  -  O  Quadro  2,  contendo  o  Memorial  Descritivo,  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo” de 20.5.2011.

Área:  118,683,610m². Perímetro:  2,302,443m. Município:  Belo Horizonte. Estado:

Minas Gerais.

- Publicado, vai 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 1.761/2011

Dispõe  sobre  a  criação  de  identificação  de  uso  obrigatório  nos  capacetes  de

motociclistas e respectivos caronas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - É obrigatório,  a todos os motociclistas e respectivos caronas, o uso de

capacete em que conste a estampa da placa da respectiva motocicleta.

Parágrafo único - Fica vedado o uso de capacete cujo número estampado de placa

esteja em desacordo com a placa do veículo utilizado.
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Art. 2º - A estampa da placa da motocicleta deve ser gravada no tamanho original

da placa, em material resistente à água, em fundo branco e letras com tinta do tipo

reflexiva, contrastando com a cor do capacete.

Art.  3º  -  Os  proprietários  de  motocicletas  têm  um  prazo  de  noventa  dias  para

providenciar os respectivos capacetes com as estampas das correspondentes placas.

Art. 4º - A pena pelo descumprimento desta lei deve ser uma multa correspondente

à aplicada pelo não uso do capacete por parte do motociclista e do respectivo carona.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr. 

Justificação: É sabido que o número de motocicletas trafegando nas ruas vem se

tornando  cada  vez  maior.  É  sabido  também  que  delinquentes  fazem  uso  de

motocicletas para a prática de crimes.

Em caso de uma ocorrência envolvendo o veículo em questão, o número da placa

estampado  no  capacete  usado  pelo  condutor  facilitará  a  visualização  e  a  pronta

identificação deste.

Sabendo-se que o condutor de qualquer veículo automotor tem responsabilidade

sobre o passageiro que conduz, no caso das motocicletas não pode ser diferente.

Portanto,  o  condutor  deverá  providenciar  um  capacete  com  as  mesmas

características, que deverá ser utilizado também pelo carona.

-  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 1.762/2011

Dispõe sobre ação fiscalizatória do Estado na prevenção e no combate à dengue e

dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado, no exercício de suas competências de prevenção e de combate

à dengue, poderá, observado o devido processo legal, determinar o ingresso forçado

de seus agentes em imóveis públicos e particulares, quando essa medida se mostrar

fundamental e indispensável para a contenção da doença. 
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Art. 2º - A determinação para a intervenção pública de que trata esta lei será dada

pelo  Secretário  de  Estado de Saúde,  mediante  resolução específica  devidamente

publicada no diário oficial do Estado, e deverá conter:

I - a declaração de que a doença atingiu números que caracterizam perigo público

iminente,  tais  como  surto  e  epidemia,  e  necessitam  de  medidas  imediatas  de

vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica;

II - os elementos fáticos que demonstrem a necessidade da adoção das medidas

indicadas;

III  -  a  perfeita  identificação da área que estará  sujeita  às  medidas  sanitárias  e

epidemiológicas determinadas;

IV - o período em que as medidas sanitárias e epidemiológicas serão adotadas e o

tipo de ação que poderá ser realizada pelo agente público;

V  -  as  condições  de  realização  da  ação  de  vigilância  sanitária,  ambiental  e

epidemiológica,  com  detalhamento  sobre  os  procedimentos  que  deverão  ser

realizados pelo agente, desde o início até o término da ação.

Art. 3º - Os proprietários, locatários, possuidores ou responsáveis pelo imóvel são

obrigados  a  permitir  o  ingresso,  em  seus  respectivos  imóveis,  das  autoridades

sanitárias  competentes,  para  realização  de  inspeção,  verificação,  orientação,

informação, aplicação de inseticida ou qualquer outra medida específica de combate

à dengue.

Parágrafo  único  -  No  cumprimento  da  determinação  de  ingresso,  autoridades

sanitárias deverão portar crachá de identificação expedido pela Secretaria de Estado

de Saúde bem como notificação que atenda às exigências constantes do art. 2º desta

lei.

Art.  4º  -  Sempre  que  houver  a  necessidade de  ingresso forçado em domicílios

particulares, a autoridade sanitária,  no exercício da ação de vigilância,  lavrará, no

local em que for verificada a recusa ou a impossibilidade do ingresso por motivos de

abandono ou ausência de pessoas que possam abrir a porta, um auto de infração ou

de ingresso forçado, no local ou na sede da repartição sanitária, que conterá:

I - o nome do morador, administrador ou responsável e seu domicílio e os demais

elementos necessários a sua qualificação civil, quando houver;
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II - o local, a data e a hora da lavratura do auto de infração ou de ingresso forçado;

III - a descrição do ocorrido e dos procedimentos adotados na medida de ingresso

forçado;

IV - a pena a que está sujeito o infrator;

V -  a declaração do autuado de que está ciente e de que responderá pelo fato

administrativamente, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis;

VI  -  a  assinatura  do  autuado  ou,  no  caso  de  ausência  ou  recusa,  a  de  duas

testemunhas e a dos autuantes;

VII - o prazo de sessenta dias para pagamento da multa aplicada ou oferecimento

da impugnação.

§  1º  -  Havendo  recusa  do infrator  em  assinar  o  auto  de  infração,  será  feita  a

menção do fato no ato de sua lavratura.

§ 2º - A autoridade sanitária é responsável pelas declarações que fizer no auto de

infração ou de ingresso forçado, sendo passível de punição, por falta grave, em caso

de falsidade ou de omissão dolosa.

§ 3º - Sempre que se mostrar necessário, a autoridade sanitária poderá requerer

auxílio à autoridade policial.

§ 4º - Na hipótese de ausência do morador, administrador ou responsável, o uso da

força deverá ser acompanhado por um técnico habilitado em abertura de portas, que

deverá  recolocar  as  fechaduras  após  realizada  a  ação  de  vigilância  sanitária,

ambiental e epidemiológica.

§  5º  -  Para  o  ingresso  forçado  será  exigida  a  atuação  de,  no  mínimo,  duas

autoridades sanitárias.

§  6º  -  O  impedimento  injustificado  ao  ingresso  das  autoridades  sanitárias,  por

recusa,  abandono  ou  ausência  do  proprietário,  locatário,  administrador  ou

responsável, sujeitará o infrator a multa de R$200,00 (duzentos reais) a R$2.000,00

(dois mil  reais),  no caso de imóvel residencial,  e  de R$2.000,00 (dois mil  reais)  a

R$20.000,00 (vinte mil reais), no caso de imóvel habilitado a atividades empresariais,

observada a capacidade econômica do infrator.

§ 7º - Serão assegurados ao infrator a ampla defesa e o contraditório.

§ 8º - A impugnação será dirigida à autoridade imediatamente superior, que sobre
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ela  decidirá  no  prazo  de  cinco  dias,  ressalvada  a  necessidade  de  diligências

complementares  para  instrução  do  processo  administrativo,  com  possibilidade  de

recurso para o Secretário de Estado de Saúde no caso de indeferimento.

§ 9º - Além das multas eventualmente aplicáveis, o morador será responsável pelo

ressarcimento das despesas públicas decorrentes do ingresso forçado.

Art. 5º - No caso de violação ao devido processo legal ou de abuso de poder por

parte  das  autoridades  sanitárias,  o  prejudicado  poderá  formular  representação

perante a Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 6º - Na hipótese de impossibilidade do ingresso por motivos de abandono ou

ausência de pessoas que possam abrir a porta, as autoridades sanitárias adotarão o

seguinte procedimento:

I  - será registrada a ausência em auto de fiscalização sanitária,  cuja cópia será

afixada na porta  do  imóvel  e  servirá  de  notificação ao morador,  administrador  ou

responsável  de  nova  visita  técnica  das  autoridades  competentes  na  data  nela

indicada;

II - caso a situação descrita no “caput” deste artigo persista na segunda visita, será

repetido  o  procedimento  previsto  no  inciso  I,  com  o  alerta  de  que  na  próxima

diligência poderá ser adotada a medida extrema de ingresso forçado, bem como com

advertência sobre o risco de aplicação de sanções e de ressarcimento das despesas

públicas para o ingresso;

III  -  na  terceira  visita,  verificada  a  situação descrita  no  “caput”  deste  artigo,  as

autoridades sanitárias lavrarão o auto de ingresso forçado e procederão às diligências

de fiscalização próprias e necessárias, nos termos do art. 4º desta lei.

Parágrafo único - Os prazos previstos neste artigo não poderão ser inferiores a 24

horas.

Art. 7º - Constatada situação que permita a proliferação do mosquito transmissor,

será o morador, administrador ou responsável notificado, na própria diligência, para

regularização do fato, no prazo e em conformidade com as instruções que lhe forem

repassadas pelas autoridades sanitárias. 

Parágrafo único - O Poder Executivo editará norma regulamentar para identificação

de situações  potencialmente  causadoras  da  proliferação  do  mosquito  transmissor,
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seu grau de relevância e as correspondentes medidas de regularização.

Art. 8º - O não atendimento às instruções sanitárias indicadas no art. 7º sujeitará o

infrator  a  pena de multa,  que corresponderá à  quantia  entre  R$200,00 (duzentos

reais) e R$200.000,00 (duzentos mil reais), a ser fixada de acordo com os seguintes

critérios cumulativos:

I - grau de relevância; 

II - capacidade econômica do infrator;

III - extensão do prejuízo concretamente causado à saúde pública. 

§ 1º - Serão adotados os seguintes parâmetros na fixação da multa relativamente

aos graus de relevância das situações potencialmente causadoras de proliferação do

mosquito transmissor da dengue:

I - grau leve: multa de R$200,00 (duzentos reais) a R$2.000 (dois mil reais);

II - grau médio: multa de R$2.001,00 (dois mil e um reais) a R$20.000,00 (vinte mil

reais);

III  -  grau  alto:  multa  de  R$20.001,00  (vinte  mil  e  um  reais)  a  R$200.000,00

(duzentos mil reais).

§ 2º - No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

§ 3º - Aplicada a multa de que trata este artigo, terá o infrator o prazo de sessenta

dias para formular impugnação, observada a ampla defesa e o contraditório.

§  4º  -  No  processamento  e  julgamento  da  impugnação,  serão  observados  os

procedimentos previstos no § 8º do art. 4º desta lei.

Art. 9º - As impugnações previstas nesta lei terão eficácia suspensiva.

Art. 10 - Confirmada administrativamente a cobrança das multas previstas nesta lei,

o infrator será notificado para efetuar o pagamento no prazo de sessenta dias, sob

pena de inscrição em dívida ativa.

Art.  11  -  O  Estado  poderá  firmar  convênios  com  os  Municípios  para  melhor

cumprimento dos objetivos desta lei.

Art.  12 -  O Poder  Executivo,  sempre que possível,  divulgará,  com antecedência

mínima  de  cinco  dias,  o  calendário  de  visitas  das  autoridades  sanitárias  nos

diferentes bairros dos Municípios do Estado.

Art. 13 - O Poder Executivo providenciará vistoria sanitária em seus imóveis, para
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os fins previstos nesta lei.

Art. 14 - O poder público deverá promover campanha informativa e educativa nas

escolas  e  colégios  da  rede  pública  estadual  sobre  a  prevenção  e  o  combate  à

dengue.

Art. 15 - As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 16 - O valor arrecadado com a aplicação das penalidades previstas nesta lei

será destinado à Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr. 

Justificação: A dengue é uma doença séria que atinge milhares de pessoas todos

os  anos,  podendo  levar  muitas  delas  à  morte.  Diante  disso,  este  projeto  buscar

intensificar a prevenção da doença, a fim de reduzir a incidência desse mal no Estado

de Minas Gerais.

A Constituição Federal garante o direito à saúde ao cidadão e obriga o Estado a

cumpri-lo por meio de políticas públicas de combate a doenças endêmicas como a

dengue. 

- 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 1.763/2011

Estabelece a cota de 10% (dez por cento) dos ingressos a serem vendidos para

todos os jogos de futebol a serem realizados no Estado para as famílias que têm

renda familiar de até um salário mínimo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecida a cota de 10% (dez por cento) dos ingressos a serem

vendidos  para  todos  os  jogos  de  futebol  a  serem  realizados  no  Estado  para  as

famílias que, comprovadamente, têm renda familiar de até um salário mínimo.

Art. 2º - Os critérios para a avaliação, bem como a comprovação da renda familiar

de até um salário mínimo ficarão a cargo de resolução do Poder Executivo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto tem como objetivo possibilitar  o acesso às partidas de

futebol que ocorrerem no Estado de Minas Gerais daquelas famílias que não têm

condições financeiras de arcar com os ingressos, a fim de proporcionar-lhes o lazer, o

acesso ao esporte, bem como o bem-estar em família.

O lazer em família, além de ser um direito inalienável a ser garantido pelo Estado, é

o melhor antídoto para a degradação das relações sociais a que estamos submetidos.

Ressalte-se que este projeto visa ainda à Copa do Mundo de 2014, que ocorrerá no

Brasil e possibilitará o acesso das famílias menos favorecidas financeiramente aos

estádios.

- 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 1.764/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cassiense de Educação e Cultura, com

sede no Município de Cássia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cassiense de Educação e

Cultura, com sede no Município de Cássia.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

André Quintão

Justificação:  A  Associação  Cassiense  de  Educação  e  Cultura,  com  sede  no

Município de Cássia, é entidade filantrópica sem fins lucrativos.

Tem por finalidade proporcionar a jovens e crianças aulas de informática, transporte

escolar, apoio a eventos culturais, além de promover campeonatos esportivos.

- 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 1.765/2011

Declara de utilidade pública a Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova
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- Alepon -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Academia de Letras, Ciências e Artes

de Ponte Nova - Alepon -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova - Alepon - vem

prestando serviços de grande importância à cultura pontenovense, descobrindo novos

talentos  literários  e  artísticos  em  geral,  divulgando  o  Município  e  seus  vultos

históricos, além de valorizar as tradições do seu povo. 

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que

desenvolvem atividades voluntárias, visando o desenvolvimento cultural do Município.

Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação dos ilustres pares para a

aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.766/2011

Dispõe sobre a adoção de testes para diagnosticar a Síndrome de Irlen nas escolas

públicas e privadas do sistema estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica instituída nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de

ensino a adoção de testes para diagnosticar a Síndrome de Irlen.

Parágrafo  único  –  Os  testes  estabelecidos  no  “caput”  deverão  ser  realizados,

preferencialmente, na admissão dos alunos.

Art. 2º – A adoção dos testes atenderá o aluno no mínimo a cada dois anos.

Art. 3º – Fica assegurado aos alunos da rede pública o fornecimento, pelo Poder

Executivo,  de  óculos  adequados  para  aqueles  que apresentarem diagnóstico  que

comprove a necessidade.

Art.  4º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias
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contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Síndrome da Sensibilidade Escotópica ou Síndrome de Irlen é uma

condição que afeta pessoas de todas as idades e está relacionada à desorganização,

no cérebro, de informações recebidas pelo sistema visual, em virtude de um distúrbio

no sistema neuropsicológico.

Tendo  sido  constatada  primeiramente  pela  Dra.  Helen  Irlen,  cujas  pesquisas

começaram  há  cerca  de  25  anos,  estudos  sugerem  que  46% das  pessoas  com

dificuldades escolares apresentam tal condição, que consiste na hipersensibilidade a

certos comprimentos de onda de luz, promovendo distorções no processamento das

imagens pelo sistema ocular. Estima-se ainda que cerca de 12 a 14% da população

em geral seja portadora dessa síndrome.

A Síndrome de Irlen é um distúrbio de aprendizagem, mais conhecido como dislexia

da leitura, prevista na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas

Relacionados à Saúde – CID 10 – , sob o código F81.0 – Transtorno Específico de

Leitura  –,  no  tópico  F81  –  Transtornos  Específicos  do  Desenvolvimento  das

Habilidades Escolares.

O  mecanismo  fundamenta-se,  portanto,  além  das  intervenções  pedagógicas,

psicológicas  e  médicas,  na  utilização  do  Método  Irlen.  Esse  método  promove  a

avaliação,  a  utilização  de  sobreposições  coloridas  e  o  uso  de  filtros  seletivos,

auxiliando  diretamente  o  indivíduo  com  problemas  relacionados  à  dificuldade  de

leitura e aprendizagem como cefaleia, fadiga, fotofobia, entre outras complicações

decorrentes da síndrome.

Utilizado por  profissionais  qualificados para tal,  seleciona-se qual  de 10  cores -

“overlays”  -  é  indicada  para  cada  portador  da  síndrome,  podendo  haver  a

necessidade de uma combinação de cores. Na segunda etapa há a prescrição dos

denominados filtros seletivos, que são óculos com lentes coloridas, que só podem ser

prescritos por centros credenciados pelo Irlen Institute, que existem em 34 países e,

no Brasil, representado pelo Hospital de Olhos – Clínica Dr. Ricardo Guimarães, em
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Belo Horizonte, Minas Gerais.

O sistema proporciona melhora na fluência e compreensão da leitura, bem como na

atenção  ao  texto,  já  que  influi  diretamente  nos  casos  de  leitura  mais  lenta  e

segmentada, comprometimento da velocidade de cognição, memorização, cansaço,

inversões,  troca  de  palavras,  distração,  perda  de  linhas  no  texto,  desfocamento,

sonolência,  distorções  visuais,  irritabilidade  e  enjoo,  consequências  da  exposição

desses indivíduos a um tempo relativamente curto de esforço empreendido para a

leitura  e  processamento  de  informações.  Destacamos  que  a  síndrome  não  é

diagnosticada em exame comum.

Confirmada a sua condição, que pode ser percebida pela significativa melhora na

leitura e percepção proporcionada pelo uso das lâminas coloridas - “colored overlays”

-,  encaminha-se  para  a  realização  do  Diagnóstico  Padrão  de  Leitura  Cognitiva  –

DPLC  –  e  do  Exame da  Neurofisiologia  Visual  para  constatar  a  necessidade  da

prescrição  dos  filtros  seletivos  (óculos  com  lentes  coloridas)  para  melhorar  o

desempenho das atividades relacionadas ao processamento de informações visuais.

Mostra-se necessária, portanto, a adoção de mecanismos de diagnóstico precoce

dos  distúrbios  oriundos  da Síndrome de Irlen,  tendo  em  vista  a  minimização dos

danos  causados  por  esta  síndrome que está  muitas  vezes  relacionada a  própria

causa da dislexia, que consiste em uma disfunção no processamento de informações

na leitura, escrita e soletração.

Ora, os  primeiros passos para a alfabetização são empreendidos justamente na

leitura  e  a  cognição de  informações  pelo  educando,  cabendo,  precipuamente,  ao

poder público, a garantia de condições dignas de saúde para tanto.

Estima-se  que  cerca  de  195.000  crianças  e  jovens  brasileiros  abandonem  as

escolas brasileiras por déficits de aprendizagem (MEC/2007), dos quais 30% estão

relacionados a alguma disfunção visual,  o que contribui para a repetência escolar,

evasão  e,  consequentemente,  dificuldades  de  inclusão  no  mercado  de  trabalho,

quando não na marginalização.

É importante destacar ainda que o Método Irlen é utilizado em 42 países e em mais

de 3 mil instituições de ensino.  Particularmente nos Estados Unidos, uma medida

tomada durante a Assembleia Geral de National Education Association - NEA -, que
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agrega  aproximadamente  3  milhões  de  trabalhadores  na  área  de  educação,  foi

aprovada  a  proposta  que  todos  os  seus  membros  sejam  informados  sobre  a

Síndrome e seu tratamento. Em Minas Gerais as pesquisas tem sido feitas através de

uma parceria entre a Fundação Hospital de Olhos e a Universidade Federal de Minas

Gerais,  resultando  na  criação  do  Laboratório  Avançado  de  Pesquisa  Aplicada  a

Neurovisão, que resultou no desenvolvimento de equipamentos para o rastreamento

e análise da leitura e habilidades oculomotoras, bem como para o rastreamento de

acuidade visual e auditiva.

Na prática, após a utilização do método, temos os seguintes resultados práticos: I -

redução dos índices de evasão escolar; II - melhora da aprendizagem; III - aumento

da velocidade e fluência na leitura; IV - melhoria na orientação espacial durante a

escrita;  V  -  melhora  na  caligrafia;  VI  -  redução do  nervosismo;  VII  -  redução  de

problemas comportamentais; VIII - melhora no desempenho acadêmico; IX - redução

da  tensão,  fadiga  e  cansaço  durante  a  leitura;  X  -  melhora  na  manutenção  da

atenção; XI - melhora da autoestima com aumento da autoconfiança; XII - redução da

violência social; XIII - melhoria da qualidade de vida, entre outros benefícios diretos e

indiretos.

Nestes termos, conto com a aprovação do projeto de lei que prevê a adoção de

testes,  na  rede  estadual  pública,  que  visem  à  identificação  e  à  tomada  de

providências para a diminuição dos males causados por esta síndrome.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo Deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.635/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.767/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  São  João  Futebol  Clube  -  SFC -,  com  sede no

Município de Coimbra.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o São João Futebol Clube - SFC -, com

sede no Município de Coimbra.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.



1450
____________________________________________________________________________

Antônio Júlio 

Justificação:  O  São  João  Futebol  Clube  -  SFC  -,  com  sede  no  Município  de

Coimbra,  é  pessoa  jurídica  de  direito  privado  de  natureza  associativa,  sem  fins

lucrativos,  que  tem  por  finalidade  a  difusão  de  atividades  cívicas,  culturais  e

desportivas, em especial o futebol.

Com duração indeterminada, o SFC encontra-se em pleno e regular funcionamento

há mais de um ano, cumprindo fielmente 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 a anuência

dos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.768/2011

Torna obrigatória a instalação de portais de raios X nas escolas públicas e privadas

com mais de quinhentos alunos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a instalação de portais de raios X nas escolas pública

e privadas com mais de quinhentos alunos.

Art. 2º - É obrigatória a instalação de detetores de metais e aparelhos de raios X

nas escolas públicas e privadas.

§ 1º - O ingresso de toda e qualquer pessoa em estabelecimentos de ensino, sem

exceções, está condicionado à passagem por um detetor de metais e à inspeção de

seus pertences em aparelho de raios X.

§ 2º - A pessoa que se negar a passar pelos equipamentos não poderá ter acesso

às dependências do estabelecimento de ensino.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: É público e notório que os estabelecimentos de ensino vêm passando
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por uma onda de violência nunca antes vista. Professores, funcionários e os próprios

alunos são agredidos com facas e até armas de fogo, entre tantos outros objetos.

Em decorrência do ingresso desses materiais,  maus alunos dão continuidade à

prática de atos infracionais no interior de estabelecimentos que deveriam ser berços

do saber.

Está comprovado, com fundamento na experiência em segurança pública, que o

uso dos detetores de metais, combinado com a inspeção dos pertences em aparelhos

de raios X, pode coibir a entrada de objetos que sirvam de apoio ao cometimento

desses atos infracionais.

Nossa proposta torna obrigatória a inspeção de pertences e a passagem de todos

pelos portais detetores de metais antes de adentrar um estabelecimento de ensino.

Na certeza de que a nossa iniciativa se constitui um aperfeiçoamento oportuno e

relevante  para  o  ordenamento  jurídico  estadual,  esperamos  contar  com o  valioso

apoio dos nobres pares em favor de sua aprovação nesta Casa.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.750/2011,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.769/2011

Dá denominação ao viaduto localizado entre as Avenidas Olinto Meireles e Tereza

Cristina, que liga o Barreiro à região Oeste de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica denonimado Roberto Salles Barbosa o viaduto localizado entre as

Avenidas Olinto Meireles e Tereza Cristina, que liga o Barreiro à região Oeste de Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  Roberto  Sales  Barbosa,  popularmente  conhecido  como  “Robertão”

deixou para a posteridade exemplos de trabalho, tenacidade e vigor, marcas de sua

trajetória  política  na  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte.  Nascido  no  Barreiro,

Roberto  Sales  exerceu  três  mandatos  no  legislativo  municipal  -  11ª,  12ª  e  13ª
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Legislaturas. Foi o 2º Vice-Presidente daquela Casa no biênio 1995-1996, pondo à

prova sua personalidade marcante de legislador firme e atuante.

Foi ele um dos fundadores do PFL Mineiro, hoje DEM, foi filiado ao PTB e ao PSDB.

Presidiu com brilhantismo as Comissões de Assuntos Diversos e Redação, no biênio

1993-1994; Administração Pública, nos biênios 1997-1998 e 1999-2000.

O Vereador teve destacada atuação como membro da Comissão de Fiscalização e

Justiça e na Comissão de Abastecimento e Defesa do Consumidor, bem como nas

Comissões de Meio Ambiente, Política Urbana Rural e Habitação e na Comissão dos

Direitos  Humanos.  Presidiu  com  arrojado  vigor  ainda  a  CPI  das  Empreiteiras  no

Legislativo Municipal.

Esse viaduto terá 360m de cumprimento, interligando as Avenidas Olinto Meireles e

Tereza  Cristina,  fazendo  a  ligação  do  Barreiro  à  região  Oeste  da  Região

Metropolitana.  Desnecessário  se  faz  destacar  a  importância  dessa  obra  para  a

melhoria do fluxo de trânsito na região, uma área adensada pela indústria e pelos

grandes  núcleos  populacionais.  Além  do  impacto  positivo  na  vida  de  300  mil

habitantes, nesse trecho cerca de 900 famílias estão removidas e reassentadas em

672 unidades habitacionais.

Roberto Sales deixou como legado de sua gestão no Parlamento Municipal mineiro

45 resoluções, 10 emendas à Lei Orgânica do Município e teve 103 leis aprovadas,

de relevância  para  a sociedade.  O  Vereador  sempre teve  o  olhar  voltado para  a

região  do  Barreiro,  onde  concentrou  a  maioria  de  suas  ações,  razão  por  que  a

indicação de seu nome para denominação desse viaduto se justifica como forma de

fazer justiça aos seus feitos pela região.

Foi  pelo  progresso  e  pela  melhoria  da  grande  comunidade  barreirense  que  o

Vereador Robertão sempre lutou, e a realização desta obra certamente encheria de

orgulho esse filho da região.

Por tudo isso, nada mais justo do que eternizar o nome de Roberto Sales Barbosa

no viaduto no Barreiro, bairro a que ele dedicou boa parte de sua vida. 

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

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.770/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Carmo de Nova União,

com sede no Município de Nova União. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Carmo de

Nova União, com sede no Município de Nova União.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011. 

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Comunitária do Carmo de Nova União, sem fins lucrativos, e que tem por

finalidade atender às pessoas carentes.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto a religião,

cor, sexo e condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  publicidade,  da

economicidade e da eficiência.

A referida Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de

um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não  remuneradas

pelas funções que exercem, atendendo, desta forma, aos requisitos legais.

Por  ser  justo,  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 1.771/2011

Declara de utilidade pública o Congado Santo Antônio do Bairro Deschamps, com

sede no Município de Caeté. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Congado Santo Antônio do Bairro

Deschamps, com sede no Município de Caeté.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011. 

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  o

Congado Santo Antônio do Bairro Deschamps, associação sem fins lucrativos que

tem  por  finalidade  o  estudo  e  a  prática  de  congado  e  outras  danças  folclóricas

afrobrasileiras.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  entidade  não  faz  distinção  alguma

quanto a religião, cor,  sexo, condição social das pessoas assistidas e atende com

observância  dos  princípios  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da

publicidade, da economicidade e da eficiência.

A entidade encontra-se  em pleno e regular  funcionamento  há  mais  de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem, atendendo, desta forma, aos requisitos legais.

Por  ser  justo,  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 1.772/2011

Declara de utilidade pública a Associação Aliança de Misericórdia,  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 Aliança de Misericórdia,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011. 

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública

associação que tem por objetivo prestar assistência social à criança e ao adolescente

carente, à população em situação de risco, de modo a promover sua inserção na
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sociedade e o exercício da cidadania.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,

cor, sexo, condição social das pessoas assistidas e as atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta  pontuar  que  a  associação  que  se  pretende  declarar  de  utilidade  pública

encontra-se  em  pleno  e  regular  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sendo  sua

diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelas  funções  que

exercem, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.773/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Mato

Dentro - AMA Mato Dentro -, com sede no Município de Soledade de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

do Bairro Mato Dentro - AMA Mato Dentro -, com sede no Município de Soledade de

Minas.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Mato Dentro – AMA

Mato Dentro -, com sede no Município de Soledade de Minas, é uma associação civil,

de caráter  social  e  ambientalista,  sem fins lucrativos.  Tem por  objetivos principais

congregar,  harmonizar  e  organizar  os  moradores  da  comunidade;  promover  o

desenvolvimento  socioeconômico  e  cultural  da  comunidade,  estimular  sua

participação nos trabalhos comunitários e promover a agricultura.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,
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razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.774/2011

Dá denominação ao centro socioeducativo de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Centro Socioeducativo José Ferreira da Costa - Zé Felix -

o centro socioeducativo de Unaí.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Delvito Alves

Justificação:  Esta  proposição  tem  como  objetivo  dar  denominação  ao  centro

socioeducativo  de  Unaí.  Propomos  o  nome  de  José  Ferreira  da  Costa,  um  dos

pioneiros na região onde se situa esse centro e ex-proprietário do terreno onde ele

está sendo construído.

José Ferreira da Costa foi um desbravador e um cidadão que sempre prezou pela

manutenção das tradições culturais do Município.

Cidadão de caráter ilibado, era homem de ação e comprometido com o bem-estar

da  comunidade.  Cioso  de  sua  responsabilidade,  estava  constantemente  se

envolvendo em atividades sociais, culturais e políticas em Unaí.

São bem expressivos, portanto, os motivos que nos levam a apresentar este projeto

de lei, para o qual espero contar com o total endosso dos demais membros desta

Casa.

- 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 1.775/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores do Sistema Prisional de

Unaí - Asspu -, com sede no Município de Unaí. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Servidores  do

Sistema Prisional de Unaí - Asspu -, com sede no Município de Unaí. 

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Delvito Alves

Justificação: Esta iniciativa visa a declarar de utilidade pública a Associação dos

Servidores do Sistema Prisional de Unaí - Asspu -, entidade civil sem fins lucrativos,

com duração por tempo indeterminado, localizada na BR-251, Km 14, Caixa Postal

321 -  Fazenda Macaúbas,  na  Zona Rural  do Município  de Unaí.  Foi  fundada em

2/6/2000, estando devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.708.800/0001-12.

A Associação  dos  Servidores  do  Sistema Prisional  de  Unaí  -  Asspu  -  tem  por

finalidade congregar os servidores que trabalham, trabalharam ou venham a trabalhar

no sistema prisional  de  Unaí,  defender  suas legítimas reivindicações e interesses

pessoais e coletivos, promover conferências, seminários, congressos, entre outros,

descritos no art. 2º de seu estatuto.

Essa Associação realiza, com dificuldade, esse relevante trabalho para a cidade,

contando com a dedicação de profissionais e de lideranças sindicais.

Em face dos argumentos ora lançados, que julgamos de suma relevância, é que

pedimos apoio aos nobres pares desta Casa Legislativa 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 1.776/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Promoção ao Idoso Santanense, com

sede no Município Santana do Manhuaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Promoção ao Idoso

Santanense, com sede no Município Santana do Manhuaçu.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.
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Dilzon Melo

Justificação:  A  Associação  de  Promoção  ao  Idoso  Santanense,  com  sede  no

Município  Santana  do  Manhuaçu,  é  uma  entidade  sem  fins  lucrativos,  de  prazo

indeterminado,  em  funcionamento  desde  1º/5/97,  tendo  por  finalidade  executar

programas  assistenciais  e  promocionais  ao  idoso;  prestigiar,  incentivar,  criar  e

desenvolver iniciativas que beneficiem ao idoso; promover e apoiar propostas que

visem  à  autovalorização  e  a  integração  do  idoso  com  os  demais  segmentos  da

sociedade;  proteger  a  saúde,  a  família,  a  maternidade,  a  infância  e  a  velhice;

combater a fome e a pobreza; promover a integração de seus benefícios no mercado

de  trabalho,  a  habilidade e  a  reabilitação  das  pessoas  portadoras  de  deficiência;

divulgar  a  cultura  e  o  esporte;  proteger  o  meio  ambiente;  promover  encontros,

debates,  seminários  e  congressos  que  visem  à  sensibilidade  da  comunidade  na

busca  de  melhoria  da  condição  do  idoso,  e  a  preparação  dos  indivíduos  para  a

vivência desta faixa etária; firmar convênios com o Município, o Estado e a União,

visando a buscar recursos financeiros para viabilizar a implantação e administração

de seus objetivos.

No desenvolvimento de suas atividades, a entidade não faz qualquer discriminação

de raça, cor, sexo, religião.

Sendo meritório o seu trabalho e de relevância social, contamos com a anuência

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 1.777/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da  Comunidade  do

Povoado dos Machados, com sede no Município de Perdões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da

Comunidade do Povoado dos Machados, com sede no Município de Perdões.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.
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Duarte Bechir

Justificação: Esta proposição visa a declarar de utilidade pública a Associação dos

Moradores da Comunidade do Povoado dos Machados, com sede no Município de

Perdões, em pleno funcionamento desde sua fundação.

É uma sociedade civil sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade  tem  como  finalidade  promover  a  representação  e  a  melhoria  das

condições de seus associados, 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

aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7 /98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.778/2011

Dispõe sobre a cobrança da tarifa de energia elétrica no Estado de Minas Gerais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedada, no Estado, a cobrança, pelas concessionárias de serviço de

energia elétrica, de tarifas diferenciadas de consumo a consumidores residenciais,

conforme o horário de utilização da energia elétrica.

Parágrafo  único  -  As  concessionárias  de  que  trata  o  “caput”  somente  poderão

cobrar  pelo  serviço disponibilizado efetivamente  mensurado e identificado,  ficando

impedidas de cobrar tarifa ou taxa mínima de qualquer natureza e a qualquer título.

Art. 2º - Será concedido desconto sobre o valor do consumo conforme o horário de

utilização da energia elétrica:

I  -  para a parcela do consumo de energia elétrica inferior  ou igual a 30 (trinta)

kWh/mês, o desconto será de 65% (sessenta e cinco por cento); 

II - para a parcela do consumo compreendida entre 31 (trinta e um) kWh/mês e 100

(cem) kWh/mês, o desconto será de 40% (quarenta por cento); 

III - para a parcela do consumo compreendida entre 101 (cento e um) kWh/mês e
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220 (duzentos e vinte) kWh/mês, o desconto será de 10% (dez por cento); 

IV - para a parcela de consumo compreendido entre as 18 horas e 21 horas e,

durante o horário de verão, as 19 horas às 22 horas, superior a 220 (duzentos e vinte)

kWh/mês, não haverá desconto. 

§  1º  -  O  disposto  no  “caput”  deste  artigo  não  se  aplica  ao  ato  praticado  com

evidência de dolo, fraude ou simulação por parte do consumidor, sem prejuízo de

outras sanções penais e tributárias. 

§  2º  -  O consumo de que trata  o  “caput”  deste  artigo  refere-se  ao  registro  do

consumo de energia  elétrica durante  o período mensal  e  será expresso em kWh

(quilowatt -hora).

§  3º  -  O  desconto  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  será  apurado  pela

concessionária de  serviço de energia  elétrica e lançado como crédito na próxima

conta do consumidor. 

§ 4º - O descumprimento do disposto no parágrafo anterior importará na repetição

do indébito  em  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  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  sem  prejuízo  das  demais

sanções cabíveis.

Art. 3º - O descumprimento do disposto no art. 1º desta 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  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  sem  prejuízo  das  demais

sanções cabíveis.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Volta e meia os consumidores são pegos de surpresa com a discussão

da adoção da chamada tarifa amarela, uma proposta de mudança da política tarifária

das  concessionárias  de  energia  elétrica,  de  forma  que  sejam  cobrados  valores
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diferenciados  pelo  kilowatt-hora  (kWh),  dependendo  do  horário  da  utilização  do

serviço de energia elétrica. Contudo, não há qualquer garantia de que a implantação

da tarifa amarela signifique uma redução do valor da conta de luz; na verdade, ela

pode onerar ainda mais o consumidor residencial. Isso porque a proposta estabelece

uma tarifa mais alta no momento em que o consumo de energia atinge o pico. 

A Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - atua com uma das mais altas

tarifas residenciais do País e desde 2007 tenta mudar o modelo de estrutura tarifária

a  fim  de  onerar  ainda mais  o  consumidor  residencial.  Nesse  sentido,  apresentou

sugestão ao Ministério de Minas e Energia para implantação da tarifa amarela, à qual

nos manifestamos contrários, juntamente com o Deputado Weliton Prado, por meio de

requerimentos e pronunciamentos em Plenário.

Segundo o jornal “Hoje em Dia” (1º/11/2007, p.7), o próprio Presidente da Cemig

informou, em seminário realizado na empresa em 31/10/2007, que “a tarifa em Minas

é cara devido à baixa demanda residencial”. 

O que se pretende com o aumento da tarifa no horário de pico é diminuir o consumo

de energia. Contudo, veja que há uma grande contradição em propor uma tarifa mais

alta  em  determinados  horários  para  diminuir  o  consumo,  pois,  se  é  o  reduzido

consumo que fixa a alta tarifa, a sua redução provocará uma consequente elevação

do valor cobrado pelo serviço. 

Isso significa que,  apesar  de a proposta ser apresentada como busca de maior

eficiência na relação consumo-fornecimento de energia elétrica, não há nenhum sinal

de que essa alteração se refletirá positivamente para o consumidor. Não há qualquer

garantia de que o valor cobrado nas contas de energia diminua ou se estabilize. 

Assim, a implantação da tarifa amarela pode significar um novo aumento do custo

da energia elétrica residencial. 

Nesse  sentido,  pode-se  inferir  que  o  benefício  trazido  com  a  criação  da  tarifa

amarela seria apenas para a concessionária de energia elétrica, permitindo economia

à empresa, principalmente com equipamentos. 

A energia elétrica residencial fornecida pela Cemig, computados os impostos, já é a

mais cara do País. Assim, qualquer alteração da política tarifária da empresa que não

seja para reduzir o valor das tarifas atualmente cobradas mostra-se desarrazoada e
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inaceitável. 

O consumidor residencial, que a duras penas vem lutando para pagar sua conta de

energia,  não pode arcar com mais um prejuízo disfarçado por  meio de uma nova

forma de cobrança. 

Se a intenção da adoção da chamada tarifa amarela é o racionamento de energia,

ela poderia ser aplicada de forma a incentivar o consumo inteligente, ou seja, devem

ser  concedidos  descontos,  em  forma  de  benefícios,  para  os  consumidores  que

conseguirem  economizar  energia  nos  horários  de  pico,  a  fim  de  incentivar  o

racionamento, e não utilizar de meio ardiloso para aumentar uma das tarifas mais

altas do País.

Por  essas  razões,  é  imperiosa  a  necessidade  de  aprovarmos,  quanto  antes

possível,  este  projeto  como  uma  medida  de  justiça  com  a  população  mineira,

esforçando-nos para impedir o aumento desta cobrança abusiva.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.716/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.779/2011 

Declara de utilidade pública o Sindicato da Indústria do Vestuário de Divinópolis -

Sinvesd -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato da Indústria do Vestuário de

Divinópolis - Sinvesd -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação: O Sindicato da Indústria do Vestuário de Divinópolis - Sinvesd -, com

sede  nesse  Município,  é  uma entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Tem  entre  suas

finalidades precípuas, promover ações para o desenvolvimento e fortalecimento da

categoria  econômica que representa,  prestar  serviços  de  assistência  e  outras  de

interesse dos associados.

A entidade está em pleno funcionamento  há  mais  de um ano e  sua diretoria  é
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composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um relevante trabalho social, torna-se justa a sua

declaração de utilidade pública.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres pares para  aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.780/2011

Determina a inserção de detectores de metais  nas entradas das  instituições de

ensino situadas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os estabelecimentos das instituições de ensino, privadas e públicas,

situados no Estado obrigados a instalar detectores de metais em suas portarias. 

Parágrafo único - A entrada de todas as pessoas sem exceções está condicionada

à passagem por um detector de metais e, quando identificada alguma irregularidade,

deverá se submeter a inspeção visual de seus pertences.

Art. 2º - O não cumprimento do disposto nesta lei acarretará progressivamente as

seguintes penalidades:

I - advertência; 

II - multa de 1000 Ufirs (mil Unidades Fiscais de Referência); 

III - em caso de reincidência, multa de 2000 Ufirs (duas mil Unidades Fiscais de

Referência); 

IV - fechamento do estabelecimento até o efetivo cumprimento da presente lei. 

Art. 3º - Os estabelecimentos de ensino terão o prazo máximo de seis meses para

se adaptarem às disposições desta lei. 

Art. 4º - As despesas decorrentes desta lei, no caso das instituições privadas de

ensino, correrão por conta de verba própria, e, nos casos das instituições de ensino

público, correrão à conta de dotações a serem consignadas no Orçamento Anual do

Estado.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: A violência nas escolas não é um fenômeno novo. Diante dos fatos

ocorridos  recentemente,  onde  a  violência  se  instalou  de  forma  trágica  em  uma

instituição de ensino, é de extrema importância que se tomem providências efetivas

para que alunos e educadores não convivam com a tensão e o medo dentro das

escolas.

Conto, portanto, com os nobres colegas para aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.750/2011,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.781/2011

Institui a Política Estadual de Mobilidade Urbana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Mobilidade Urbana. 

Parágrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  por  mobilidade  urbana  o

conjunto  de  deslocamentos  de  pessoas  e  bens,  com  base  nos  desejos  e  nas

necessidades de acesso ao espaço urbano, mediante a utilização dos vários meios

de transporte.

Art.  2º -  O objetivo da Política Estadual  de Mobilidade Urbana é proporcionar o

acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os meios de transporte

coletivos e não motorizados, de forma inclusiva e sustentável.

Art.  3º  -  A  Política  Estadual  de  Mobilidade  Urbana  atenderá  aos  seguintes

princípios:

I - reconhecimento do espaço público como bem comum;

II - universalidade do direito de se deslocar e de usufruir a cidade;

III - sustentabilidade ambiental nos deslocamentos urbanos;

IV - acessibilidade para o portador de deficiência física e a pessoa de mobilidade

reduzida;

V - segurança nos deslocamentos;

VI - qualidade e integração do transporte público.
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Art. 4º - A Política Estadual de Mobilidade Urbana observará as seguintes diretrizes:

I  -  priorizar  o  deslocamento  realizado  a  pé  e  outros  meios  de  transporte  não

motorizados;

II - manter velocidades de percurso e melhorar a velocidade do transporte público

de superfície;

III - aumentar a área e a qualidade da rede viária dedicada aos pedestres;

IV  -  melhorar  a informação e  a  formação para  os  cidadãos  e  a  sinalização de

trânsito;

V - melhorar a segurança nas ruas e o respeito entre os usuários dos diferentes

modos de transporte;

VI - promover o uso de combustíveis mais limpos e o controle da poluição e do

ruído causados pelo tráfego;

VII - desenvolver o sistema de transporte do ponto de vista quantitativo e qualitativo;

VIII  -  criar  medidas  de  desestímulo  à  utilização  do  transporte  individual  por

automóvel;

IX - estimular o uso de combustíveis renováveis e menos poluentes;

X - integrar os diversos meios de transporte;

XI - assegurar que todos os deslocamentos sejam realizados de forma segura;

XII  -  promover  ações  educativas  capazes  de  sensibilizar  e  conscientizar  a

população sobre a importância de se atender aos princípios da Política Estaduaal de

Mobilidade Urbana;

XIII  -  fomentar  pesquisas  a  respeito  da  sustentabilidade  ambiental  e  da

acessibilidade no trânsito e no transporte;

XIV - buscar opções de financiamento para as ações necessárias à implementação

desta lei. 

Art. 5º - Para o alcance do objetivo proposto no art. 2º desta lei, compete ao poder

público:

I - realizar diagnóstico que permita identificar aspectos referentes ao transporte e ao

trânsito a serem trabalhados e locais a serem qualificados nos termos propostos por

esta lei;

II  -  desenvolver  campanha  de  conscientização  que  incentive  o  deslocamento
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realizado a pé;

III - avaliar e aprimorar a sinalização de trânsito horizontal e vertical;

IV - desenvolver programas voltados para a qualificação urbanística, ambiental e

paisagística dos espaços públicos;

V - obter uma legislação adequada para a mobilidade.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Fred Costa

Justificação: O Ministério das Cidades desenvolveu o Programa Mobilidade Urbana,

visando a promover articulação das políticas de transporte, trânsito e acessibilidade

universal,  a  fim  de proporcionar  a  qualificação do sistema de mobilidade urbana,

garantindo acesso amplo e democrático ao espaço de forma segura.

Sabedores da importância deste tema e de que os governos federal,  estadual e

municipal  mostram-se  unidos  na  busca  de  soluções  que  viabilizem  melhores

condições de trânsito para a população, apresentamos este projeto no nível estadual

para, além de alertamos sobre o tema, somarmos forças concretamente na mesma

direção dos níveis de governo, em busca de condições de vida mais favoráveis a

todos.

Por isso, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

- 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 1.782/2011

Altera dispositivos da 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  notoriais  e  de  registro,  recolhimento  da  Taxa  de

Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida

em lei federal e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso  I do art. 7º da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art. 7º - (...)

I  -  protocolo e traslado, determinados por lei,  diligências e gestões essenciais à

realização do ato notarial ou de registro;”.

Art.  2º  -  O art.  34  da  Lei  nº  15.424,  de  2004,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 34 - A destinação dos recursos previstos neste capítulo atenderá à seguinte

ordem de prioridade, havendo disponibilidade de saldo, após a dedução dos custos

operacionais, limitados a 10% (dez por cento) da arrecadação:

I - complementação de receita bruta mínima mensal das serventias deficitárias;

II - compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos

praticados em decorrência de lei;

III - compensação aos registradores de imóveis pelos atos gratuitos praticados em

decorrência da aplicação da Lei nº 14.313, de 2002.

§ 1º - O valor da complementação da receita bruta mínima mensal paga nos termos

do inciso I do art. 34 será de 1.100 Ufemgs (mil e cem Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais). 

§ 2º - Para os efeitos desta lei, compõe a receita bruta das serventias a soma dos

valores recebidos a título de emolumentos, inclusive de atos praticados por serviços

notariais e registrais anexos, se houver, e a compensação de que trata esta lei.

§ 3º - O valor pago a título de ressarcimento da gratuidade do registro civil das

pessoas naturais será de 50 (cinquenta) Ufemgs para cada registro de nascimento e

óbito e o valor da tabela para os demais atos.

§ 4º - O ressarcimento pelo envio dos mapas e relatórios obrigatórios feito pelos

registradores  civis  das  pessoas  naturais  aos  diversos  órgãos  e  autarquias  da

administração será no valor correspondente a 1 (uma) Ufemg para cada registro em

meio impresso ou a 2 (duas) Ufemgs para cada registro para envio das informações

mediante  transmissão  de  dados  eletrônicos,  quando  atendam  aos  requisitos  da

infraestrutura  de  Chaves  Públicas  Brasileira  -  ICP  -  e  aos  Padrões  de

Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e.Ping.

§ 5º - As comunicações feitas pelos registradores civis das pessoas naturais em

razão  do  parágrafo  único  do  art.  106  da  Lei  Federal  nº  6.015,  de  1973,  serão
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compensadas no valor correspondente a 2 (duas) Ufemgs, para cada comunicação

feita  por  meio  impresso,  ou  a  5  (cinco)  Ufemgs,  para  as  comunicações  feitas

mediante transmissão de dados eletrônicos, quando atendam aos requisitos da ICP e

aos e.Ping, por cada comunicação.

§ 6º - Para fins de ressarcimento dos atos gratuitos praticados pelos registradores

de imóveis, não será considerada a progressividade da Tabela 4 do Anexo desta lei,

tendo como limite máximo o valor mínimo dos emolumentos fixados.

Art. 3º - O § 2º, do art. 35 da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 35 - (...)

§ 2º - Os valores referidos nesta lei serão recolhidos pelo notário e pelo registrador

até  o  quinto  dia  útil  do  mês  subsequente  ao  da  prática  do  ato,  facultando-se  o

recolhimento no dia seguinte àquele em que a soma dos valores devidos ultrapassar

a quantia de R$1.000,00 (mil reais).”.

Art.  4º  -  O art.  37  da  Lei  nº  15.424,  de  2004,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 37 - Em caso de superávit dos valores destinados à compensação prevista no

art. 34, desta lei, o excedente será aplicado pela comissão gestora, de acordo com a

seguinte ordem de prioridade: 

I  -  para a compensação gradativa dos atos gratuitos  praticados em decorrência

desta lei e da aplicação da Lei Federal nº 9.534, de 1997, e que ainda não tenham

sido compensados integralmente; 

II - para aumento do valor da complementação da receita bruta mínima mensal das

serventias deficitárias;

III  -  para  o  custeio  de  ações  sociais  realizadas  pelo  Sindicato  dos  Oficiais  do

Registro Civil das Pessoas Naturais - Recivil -, somente em parceria com entidades

congêneres  ou  com  os  Poderes  Executivo  Federal,  Estadual  ou  Municipal,  na

erradicação do sub-registro do Estado, ou de promoção da cidadania,  mediante a

obtenção da documentação civil básica; 

IV - para o aprimoramento do Registro Civil das Pessoas Naturais no Estado;

V - para a compensação gradativa dos atos gratuitos praticados em decorrência da
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aplicação da Lei nº 14.313, de 2002, e que ainda não tenham sido compensados.

Art. 5º - O item 1 da Tabela 7 do Anexo da Lei nº 15.424, de 2004, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“1 - Casamento por determinação judicial e habilitação para casamento no serviço

registral, para casamento religioso com efeito civil e para conversão de união estável

em  casamento,  incluindo  todas  as  petições,  requerimentos,  arquivamentos  e

diligências,  excluídas  as  despesas  com  a  expedição  de  certidão,  Juiz  de  Paz  e

publicação de edital em órgão da imprensa.”.

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Gilberto Abramo 

Justificação: Apresentamos este projeto com o objetivo de, quanto ao art. 7º, inciso

I, exluir as comunicações e anotações, porque são atos gratuitos instituídos pela Lei

Federal nº 6.015, de 1973, e que serão compensados pela Lei nº 15.424, de 2004,

em seu art. 34, viabilizando-se ainda a cobrança pelos arquivamentos.

As alterações dos arts. 34 e 37 são feitas para que sejam atualizados os valores de

ressarcimento pelos registros de nascimento, óbito e casamento e da renda mínima

das serventias deficitárias e para que seja observada a ordem de prioridade dos itens

do art. 34, atendendo ao objetivo da Lei nº 15.424, que é primeiramente promover a

compensação da gratuidade ao Registro Civil das Pessoas Naturais e, no caso de

superávit,  atender  a  outras  especialidades,  bem  como  o  trabalho  social  e  de

aprimoramento desenvolvido pela classe.

Quanto à alteração do inciso III e do art. 34 e ao acréscimo do § 6º a esse artigo,

tem-se  que  o  art.  28  da  Lei  Federal  nº  8.935,  de  1994  (Lei  dos  Notários  e

Registradores - LNR), dispõe que notários e registradores têm direito à percepção de

emolumentos integrais: 

“Os Notários e Oficiais de Registro gozam de independência no exercício de suas

atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados

na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei”. 

A Lei dos Notários e Registradores assim determinou para garantir a subsistência

da atividade, desenvolvida em caráter privado, por delegação do Estado. No entanto,

em  alguns  casos,  a  lei  entendeu  por  deferir  gratuidade  a  atos  praticados  pelos
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Oficiais  de  Registro  Civil  das  Pessoas  Naturais,  tendo  em  vista  sua  importância

social.

A título de exemplo, os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais praticam

diversos atos gratuitos por determinação legal, quais sejam registros de nascimento e

de óbito e suas primeiras certidões (que, em virtude da Lei Federal nº 9.534, de 1997,

passaram  a  ser  gratuitos  para  qualquer  pessoa);  segundas  vias  de  certidões,

averbações e processos de habilitação para casamento, que são gratuitos para os

declaradamente pobres; atos decorrentes de mandados judiciais em que tenha sido

deferida a gratuidade da justiça.

Como tais atos representam a grande maioria daqueles praticados pelos Oficiais de

Registro  Civil  das  Pessoas  Naturais,  a  fim  de  que  não  fosse  comprometido  o

funcionamento desses serviços, a Lei Federal nº 10.169, de 2000, determinou, em

seu art. 8º:

“Art. 8o Os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de sua competência, respeitado

o prazo estabelecido no art. 9o desta Lei, estabelecerão forma de compensação aos

registradores civis  das pessoas naturais  pelos  atos  gratuitos,  por  eles  praticados,

conforme estabelecido em lei federal.

Parágrafo  único  -  O  disposto  no  caput  não  poderá  gerar  ônus  para  o  Poder

Público”.

Dando cumprimento ao disposto na norma legal  supramencionada, o Estado de

Minas Gerais, por meio da Lei nº 15.424, art. 31, criou a compensação ao Oficial de

Registro  Civil  das  Pessoas  Naturais  pelos  atos  gratuitos  por  ele  praticados,  em

decorrência  de  lei,  a  ser  entregue  ao  Oficial  no  mês  seguinte  à  prática  do  ato,

cumpridos  certos  requisitos  (comprovação  inequívoca  da  prática  do  ato  e

apresentação de declaração de pobreza, entre outros),  para indenizar o Oficial  de

Registro Civil das Pessoas Naturais pela perda desse direito ao recebimento integral

dos emolumentos:

“Art. 31 - Fica estabelecida, sem ônus para o Estado, a compensação ao Oficial do

Registro  Civil  das  Pessoas  Naturais  pelos  atos  gratuitos  por  ele  praticados  em

decorrência de lei, conforme o disposto no art. 8º da Lei Federal nº 10.169, de 29 de

dezembro de 2000, bem como a compensação pelos atos gratuitos praticados pelos
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registradores de imóveis em decorrência da aplicação da Lei nº 14.313, de 19 de

junho de 2002.

Parágrafo único - A compensação de que trata o caput deste artigo será realizada

com recursos provenientes do recolhimento de quantia equivalente a 5,66% (cinco

vírgula sessenta e seis por cento) do valor dos emolumentos recebidos pelo Notário e

pelo Registrador”.

Para  que  fosse  possível  essa  compensação,  foi  criado  um  fundo,  formado  por

recolhimentos de quantia equivalente a 5,66% do valor dos emolumentos recebidos

por todos os Notários e Registradores do Estado. 

A partir de 8/1/2010, a Lei nº 15.424 foi alterada para incluir compensação também

aos registradores de imóveis pelos atos praticados em virtude da Lei nº 14.313, de

2002. No entanto, é preciso destacar que a Lei Federal nº 10.169, de 2000, que não

foi  objeto  de  alteração,  determinou  a  criação  de  forma  de  compensação  aos

registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos. A lei federal assim o fez

para garantir a sobrevivência do Registro Civil das Pessoas Naturais, que “morreria”

se não fosse garantida uma forma de compensação pelos atos gratuitos praticados. E

a Lei  nº 15.424, veio concretizar a determinação da lei  federal,  tanto que, na sua

ementa,  assim  consta:  “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”.

É necessário enfatizar que a alteração da Lei nº 15.424, para abarcar também a

compensação  por  atos  gratuitos  relativos  a  registro  de  imóveis,  não  pode  vir  a

inviabilizar a compensação do Registro Civil das Pessoas Naturais. Se assim não for,

restará ferido o intento da Lei Federal nº 10.169, que foi garantir a sobrevivência do

Registro Civil das Pessoas Naturais. Cabe ressaltar que os atos gratuitos praticados

pelo Registro de Imóveis não inviabilizam a atividade, ao contrário do que ocorre com

o Registro Civil das Pessoas Naturais.

Assim, a nova redação proposta,  sem deixar de contemplar  os registradores de

imóveis,  garante  a  prioridade  do  Registro  Civil  das  Pessoas  Naturais,  em  fiel

obediência ao espírito da Lei Federal nº 10.169 e da Lei nº 15.424.
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 A alteração do art. 35 se justifica para esclarecer que é faculdade do registrador e

notário efetuar, opcionalmente, depósitos mensais ou diários ao Recompe.

A alteração da Tabela 7 é de uma correção, já que a celebração do casamento é

gratuita, e exclui a certidão, por ser um ato já definido na Tabela 7, item 8.

A habilitação é  procedimento prévio  para  o  casamento  civil  em cartório,  para  a

realização de casamento religioso com efeitos civis e para a conversão administrativa

da união estável em casamento. O processo habilita os nubentes ao casamento civil,

religioso  e  por  conversão  de  prévia  união  estável.  Manter  apenas  o  termo

“habilitação” impossibilitaria a cobrança de casamentos por determinação judicial (por

exemplo, nuncupativo e conversão judicial de união estável em casamento).

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.783/2011

Dá  denominação  ao  trecho  da  Rodovia  MG-217  compreendido  entre  o

entroncamento com a BR-116, em Teófilo Otoni, ao entroncamento com a MGT-120

em Água Boa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominado Deputado Aécio Cunha o trecho da rodovia MG-217 do

entroncamento da BR-116 em Teófilo Otoni ao entroncamento da MGT-120 em Água

Boa.

Parágrafo único – O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais  -  DER-MG -  providenciará,  com recursos de  seu orçamento,  a fixação de

placas indicativas da denominação da rodovia.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011

Gustavo Valadares

Justificação: Filho do importante político mineiro Tristão da Cunha e de Julia Matta

Machado  Versiani  Ferreira  da  Cunha,  Aécio  Ferreira  da  Cunha  é  pai  do  ex-
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Governador e senador por Minas Gerais Aécio Neves. 

Nascido em 4/1/27, na cidade de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, Aécio Cunha,

como era mais conhecido no meio político, foi Deputado Estadual entre 1955 e 1963

e Deputado Federal entre 1963 e 1987. 

Estudou em colégios do Rio de Janeiro e bacharelou-se em Ciências Jurídicas e

Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, em 1950. No

ano seguinte,  mudou-se para Belo Horizonte com seu pai,  Tristão da Cunha, que

assumiria a Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho no governo de

Juscelino Kubitschek. Tornou-se, em 1952, Chefe de Gabinete do novo Secretário da

Pasta, Deputado Federal Juarez de Souza Carmo.

Sua trajetória política em mandatos eletivos começou em 1954, quando se elegeu

Deputado Estadual pela região do Vale do Mucuri e Médio Jequitinhonha, tomando

posse  no  ano  seguinte.  Em  1958,  reelegeu-se  para  novo  mandato  de  Deputado

Estadual.

 Aécio  Cunha  se  elegeu,  em  1962,  para  o  primeiro  de  seus  seis  mandatos

consecutivos como Deputado Federal. Foi membro efetivo das Comissões de Defesa

do  Consumidor,  de  Educação  e  Cultura,  de  Finanças,  Fiscalização  Financeira  e

Tomada de Contas, e de Minas e Energia e foi, por duas vezes, relator da Comissão

de Orçamento da Câmara.

Ao término de seu oitavo mandato legislativo, em 1986, Aécio Cunha foi candidato a

Vice-Governador de Minas Gerais na chapa de Itamar Franco.

Em 1988, foi nomeado ministro do Tribunal de Contas da União pelo Presidente

José  Sarney,  mas,  por  razões  pessoais,  declinou  do  cargo,  numa  atitude

surpreendente, pela importância da função, mas muito elogiada pela dignidade moral

do gesto.

Pela importância de sua trajetória política, especialmente na defesa dos interesses

dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, a homenagem que se pretende fazer merece

receber o apoio dos nobres colegas parlamentares mineiros.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.784/2011

Dá denominação a trecho da Rodovia MG-050 do entroncamento com a BR-494,

em Divinópolis, ao entroncamento com a BR-354, em Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominado Senador Eliseu Resende o trecho da Rodovia MG-050 do

entroncamento com a BR-494, em Divinópolis, ao entroncamento com a BR-354, em

Formiga.

Parágrafo único – O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais – DER-MG - providenciará, com recursos de seu orçamento,  a fixação de

placas indicativas da denominação da rodovia.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Eliseu  Resende  nasceu  em  7/2/29  em  Oliveira,  graduou-se  em

Engenharia Civil,  pela Universidade Federal de Minas Gerais  -  UFMG - em 1954,

tendo recebido a Medalha de Ouro como melhor aluno da turma. Fez Mestrado e

Doutorado na Universidade de Nova Iorque. Foi professor da Escola de Engenharia

da  UFMG e  fundador  do  Instituto  Politécnico  da  Universidade  Católica  de  Minas

Gerais. Depois de formado, foi chefe do Departamento de Engenharia do Banco de

Crédito Real, onde começou a trabalhar como contínuo para custear seus estudos

colegiais  e  universitários.  Eliseu  Resende  iniciou  sua  carreira  na  administração

pública como Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG -

(1964-1967),  onde  teve  seu  trabalho  reconhecido  ao  pavimentar  2.300km  de

rodovias.  Ainda  no  DER-MG  idealizou  e  construiu  a  estação  rodoviária  de  Belo

Horizonte, juntamente com seus viadutos laterais para eliminação das passagens de

nível  sobre  as  linhas  férreas.  Posteriormente  foi  indicado  Diretor-Geral  do

Departamento  Nacional  de  Estradas  de  Rodagem  -  DNER  -  (1967-1974),  onde

construiu e pavimentou 30.000km de estradas federais, implantando o Programa de

Integração Nacional. Idealizou e construiu a Ponte Rio-Niterói e idealizou e construiu

a  Rodovia  Transamazônica,  responsável  pela  conquista  e  colonização  da  Região

Amazônica
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Ocupou a Presidência de empresas públicas e privadas como Samarco Mineração

S.A.  (1974-1979);  Empresas  Petroquímicas  do  Brasil  S.A.  (1983-1989);  Furnas

Centrais Elétricas S.A. (1990-1992) e Eletrobrás – Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

(1992);  participou  ainda  do  Conselho  de  Administração  das  empresas  Nuclebrás

Engenharia  –  Nuclen  (1992);  Companhia  Petroquímica  Camaçari  (1983-1989);

Salgema S.A. (1984); Companhia Siderúrgica Belgo Mineira (1987-1994); Companhia

Vale  do  Rio Doce (1990-1992);  Eletronorte  (1992);  Eletrosul  (1992);  e Companhia

Hidroelétrica do São Francisco – Chesf (1992).

Entre 1979 e 1982 foi Ministro de Estado dos Transportes e em 1993 Ministro de

Estado da Fazenda. Eliseu Resende teve três mandatos como Deputado Federal pelo

PFL  de  Minas  Gerais.  No  exercício  de  seus  mandatos  parlamentares,  teve

participação ativa e foi autor de diversas leis, como a Lei nº 8.631, que reorganizou o

setor elétrico brasileiro e produziu o saneamento das empresas do sistema, a Lei nº

9.478, de 1997, que flexibiliza o monopólio do petróleo, reestrutura a Petrobras, cria o

Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, e da lei

que define o Sistema Nacional de Viação. Apresentou ainda a lei que estabelece o

Sistema Nacional de Recursos Hídricos e cria a Agência Nacional de Águas - ANA -

Lei nº 9.984, de 2000, e a lei que reestrutura o setor federal de transportes, cria o

Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transportes,  a  Agência  Nacional  de

Transportes  Terrestres  e  a  Agência  Nacional  de  Transportes  Aquaviários  (Lei  nº

10.233,  de  2001).  Em  2006  foi  eleito  Senador  por  Minas  Gerais  com mais  de  5

milhões de votos, exercendo o mandato até seu falecimento em 2/1/2011.

Pela importância de sua trajetória política e pela defesa veemente dos interesses

dos mineiros, a homenagem que se pretende merece receber o apoio dos nobres

colegas parlamentares.

- 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 1.785/2011

Autoriza  o  Estado  de  Minas  Gerais  a  doar  ao  Movimento  Unificado  Negro  de

Divinópolis - Mundi -, com sede nesse Município, os imóveis que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a doar ao Movimento Unificado

Negro de Divinópolis - Mundi - os imóveis situados nesse Município, respectivamente,

com  área  de  360m²  (trezentos  e  sessenta  metros  quadrados),  registrado  sob  nº

15.033, a fls.  275 do Livro 2, e com área de 360m² (trezentos e sessenta metros

quadrados), registrado sob nº 15.029, do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Divinópolis.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo destinam-se à

construção da sede do Mundi.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão 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, 18 de maio de 2011.

Inácio Franco

Justificação: O Movimento Negro Unificado de Divinópolis – Mundi -, constituído em

4/3/2007,  é  uma entidade  de direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  reconhecida  de

utilidade pública estadual pela Lei nº 18.296, de 2009.

Tem como principal finalidade a promoção da assistência social às minorias e aos

excluídos,  o  combate  à  pobreza,  a  promoção  de  ações  que  visem  preservar  a

memória cultural e religiosa afro-brasileira,  bem como a defesa e conservação do

patrimônio histórico e artístico.

Além disso a entidade visa à promoção da educação gratuita em diversas áreas,

notadamente da defesa da criança e do adolescente e do idoso.

Assim, vê-se com clareza a importância da entidade para o desenvolvimento de

uma sociedade mais justa e humana e ainda sua significativa contribuição com o

poder público, uma vez que desempenha funções que são de responsabilidade do

Estado.

Entretanto, a entidade não possui sede própria, o que se faz necessário, para que

possa continuar exercendo plenamente o seu mister.

Por  outro  lado,  o  Estado  de  Minas  Gerais  é  proprietário  de  terrenos  que  se
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encontram  desocupados,  sem  qualquer  utilidade  e  que,  se  doados  à  entidade,

cumprirão a função social da propriedade, preconizada na Carta Magna.

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 e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 1.786/2011

Dispõe  sobre  as  condições  de  vida  e  de  trabalho  dos  profissionais  da  limpeza

urbana e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas que executam serviços de limpeza urbana obrigadas a

garantir  aos  trabalhadores  e  trabalhadoras  do  setor  condições  adequadas  para  o

exercício de suas funções.

Parágrafo único - Entende-se por limpeza urbana toda atividade destinada a realizar

a coleta, a cata, a separação e a reciclagem dos resíduos sólidos de origem urbana,

industrial e hospitalar.

Art. 2º - As condições adequadas de que trata o caput do art. 1º compreendem:

I  -  instalação  de  micropontos  de  apoio  aos  profissionais,  com  espaço  para

refeições, troca de roupa e sanitários;

II - fornecimento de equipamentos de proteção individual;

III - definição de pausas oficializadas para descanso;

IV - realização de treinamento adequado às funções que serão exercidas, inclusive

para o manuseio dos equipamentos, especialmente dos veículos coletores de lixo;

V  -  realização  de  cursos  ministrados  por  especialistas  com  experiência

comprovada,  com  objetivo  de  orientar  os  profissionais  quanto  á  importância  dos

princípios da saúde e aos riscos inerentes ao processo de trabalho;

VI  -  fornecimento  de  assistência  médica  integral  e  serviço  de  segurança  no

trabalho;

VII  -  aplicação  de  vacinas  para  a  prevenção  de  doenças  infecto-contagiosas

comuns na ocupação;

VIII - realização de exames preventivos quando da admissão do profissional para
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identificar indícios ou predisposição a doenças relacionadas ao trabalho;

IX - realização de exames periódicos ocupacionais ou requeridos pelos profissionais

para identificar indícios ou predisposição a doenças relacionadas ao trabalho;

X  -  realização  de  campanhas  informativas,  formativas  e  de  orientação  sobre

doenças relacionadas ao trabalho;

XI - promoção de eventos e atividades culturais, programas de ginástica laboral,

atividades de alfabetização de adultos, programas de recuperação de dependentes

químicos e acompanhamento psicológico.

§ 1º - Os equipamentos de proteção individual devem ser adaptados à compleição

física dos profissionais, especialmente das trabalhadoras.

§ 2º - Nos cursos de que trata o inciso V deste artigo, deverão constar módulos

sobre  saúde  e  condições  adequadas  de  preservação  a  doenças  relacionadas  ao

trabalho.

§  3º  -  A identificação  de  indícios  ou  predisposição  a  doenças  relacionadas  ao

trabalho nos exames de que trata o inciso VIII  deste artigo não pode caracterizar

impedimento para a contratação do profissional.

§ 4º -  Quando da realização do exame periódico de que trata o inciso IX deste

artigo,  diante  da  presença  de  alterações  de  condições  de  saúde,  deverá  ser

viabilizado tratamento adequado para garantir a reabilitação do profissional.

Art.  3º - O Poder Executivo deverá definir a forma de acondicionamento do lixo,

determinado padrão compatível com a capacidade física de manuseio dos mesmos

pelo profissional.

Art. 4º - Nos processos licitários para contratação de terceiros, o cumprimento desta

lei entrará, automaticamente, como pré-requisito para as empresas na licitação.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: Há uma compreensão comum na sociedade do importante papel social

e de relevância pública exercício  pelos profissionais  na coleta de  lixo  urbano.  No

entanto, essa compreensão muitas vezes se materializa em reconhecimento desses

profissionais e muito menos na garantia de condições adequadas de trabalho e de
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vida. Várias pesquisas realizadas em diversos Estados e Municípios demonstram que

eles sofrem toda sorte de discriminação e constrangimentos no exercício de suas

funções, que vão desde a dificuldade de realizarem suas necessidades fisiológicas,

com  a  inexistência  de  banheiros  públicos,  por  exemplo,  até  o  acometimento  de

doenças relacionadas ao trabalho. As doenças relacionadas ao trabalho devem-se às

condições de exercício da função. Os trabalhadores, por realizarem suas atividades

ao ar livre, ficam expostos ao calor, ao frio, à chuva e, ainda, às variações bruscas de

temperatura.  Durante  o  processo  de  trabalho,  o  compactador  de  lixo  é  acionado

frequentemente, ocasionando ruído que se soma aos ruídos produzidos no trânsito e

nas  ruas.  No  recolhimento  do  lixo,  os  coletores  chegam  a  percorrer  muitos

quilômetros a pé.

O  acondicionamento  inadequado  do  lixo  pode  ocasionar  cortes  ou  ferimentos

devidos  à  presença  de  objetos  perfurocortantes.  Além  disso,  frequentemente

recipientes de lixo servem de criadouros para vetores de doenças infectocontagiosas,

definindo risco biológico importante. Somam-se o peso dos recipientes, a existência

de  esforços  físicos  e  posições  inadequadas  repetitivas,  causando  problemas  às

extremidades corporais e à coluna vertebral. Tais condições provocam torçam, hérnia

de disco, dor muscular, contusão lombar, entre outros problemas. Identifica-se ainda

como agente causal de agravo a saúde o veículo coletor de lixo que pode causar

acidentes levando a fraturas, com sequelas muitas vezes permanente ao trabalhador,

causadas por esmagamento de dedos, mão e braço.

A ausência de espaços de apoio aos profissionais para refeições, troca de roupa e

sanitários também é fator que agrava a saúde física e mental desse trabalhadores. O

fato de não terem acesso a banheiro público, por exemplo, faz com que eles, para

não se submeterem ao constrangimento de pedir aos estabelecimentos comerciais a

utilização  desse  equipamento,  exercitem  a  retenção  urinária,  que  traz  problemas

renais, infeções urinárias, inchaços por retenção de liquido por muito tempo, entre

outros.

Conclui-se, portanto, que esses profissionais  estão expostos a fatores de riscos

físicos, químicos, mecânicos, ergonômicos, biológicos e sociais. Entre esses riscos

observados  destacam-se:  atropelamento,  queda grave,  cortes,  ferimentos,  esforço
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excessivo,  ruído,  gases  tóxicos  (monóxido  de  carbono),  contato  com  agentes

biológicos  patogênicos  e  falta  de  treinamento  para  o  serviço,  conscientização  do

coletor de lixo sobre os riscos aos quais fica sujeito durante a realização de suas

tarefas.

Assim,  este  projeto  de  lei  se  reveste  de  suma  importância  para  garantir  aos

profissionais da limpeza urbana plenas condições para o exercício de sua função,

contribuindo para o exercício de sua cidadania.

Pelo exposto,  espero contar  com o apoio dos ilustres  pares para aprovação do

presente projeto de lei.

- 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 1.787/2011

Dispõe  sobre  a  criação  do  programa  de  formação  dos  sanitaristas  mirins,

denominado  Zilda  Arns,  no  Estado  de  Minas  Gerais,  ampliando  atividade  similar

empreendida pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado no âmbito do Estado de Minas Gerais o programa de formação

dos sanitaristas mirins, denominado Zilda Arns.

Parágrafo único - Entende-se por Programa de Formação dos Sanitaristas Mirins o

conjunto  de  ações que disponibilizam aos alunos do ensino  fundamental  da  rede

pública da zona rural informações sanitárias e agropecuárias capazes de mudar o

comportamento  das  crianças  e  posteriormente  de  suas  famílias  em  relação  às

sanidades animal, vegetal, ambiental e segurança alimentar.

Art. 2º - A Secretaria de Educação oferecerá treinamento aos professores da zona

rural através de aulas teóricas e práticas, visitação de laticínios, propriedades rurais,

escolas agrícolas e hospital veterinário onde houver.

Art.  3º  -  Para  execução  do  programa  será  adotado  pelos  professores  o  livro

“Educação  Sanitária  no  Dia  a  Dia  dos  Alunos  -  Descobrindo  a  Agropecuária  na

Escola”, editado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, ou outras bibliografias

complementares.

§  1º  -  Os  livros  de  que  trata  esse  artigo  poderão  ser  arrecadados  através  de
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convênios entre os governos estadual e federal, ou com o setor privado, bem como

dotação orçamentária própria.

§ 2º - Os livros de que trata esse artigo deverão ser distribuídos gratuitamente aos

alunos do ensino fundamental da rede pública da zona rural de Minas Gerais.

Art.  4º - A Secretaria de Educação ficará responsável pelo acompanhamento do

desenvolvimento do programa de formação de sanitaristas mirins.

Art. 5º - A Secretaria de Educação poderá firmar convênio com o IMA, para alcançar

o real objetivo desta lei.

Art. 6º - A Secretaria de Educação deverá, através de relatório mensal, descrever o

desempenho das atividades executadas no Programa.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Liza Prado

Justificação: Este projeto visa a instruir as crianças da zona rural para que essas

por sua vez possam conscientizar seus familiares, formando um efeito cascata, sobre

a  enorme  relevância  que  a  atividade  rural  representa  em  nossa  sociedade,  a

necessidade  de  preservar  o  meio  ambiente  através  de  práticas  consoantes  as

medidas sanitaristas estabelecidas pelo governo de Minas Gerais, estendendo-se à

totalidade dos Municípios de nosso Estado.

O  programa  de  formação  dos  sanitaristas  mirins  será  denominado  Zilda  Arns,

devido  a  enorme  relevância  social  que  as  atividades  desempenhadas  por  ela

representaram  em  nossa  sociedade,  em  decorrência  do  trabalho  social  que

desempenhava.  Por  várias  vezes,  foi  homenageada  em  diversas  instituições,

empresas,  universidades  e  governos  estaduais,  tendo  recebido  a  título  de

condecorações  os  seguintes  prêmios:  em  2007,  nos  Estados  Unidos,  o  prêmio

Woodrow Wilson, da Woodrow Wilson Fundation, e em 2006, o Opus Prize, da Opus

Prize  Foundation,  pelo  brilhante  e  inovador  programa  de  saúde  pública  que

influenciou de forma efetiva a vida de milhares de famílias economicamente carentes;

em 2002 recebeu o Opas por ter sempre atuado de forma heroica na saúde pública

das Américas; em 2000 recebeu da USP o 1º Prêmio Direitos Humanos; em 1988

recebeu da Unicef e foi homenageada como a personalidade brasileira que mais se
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destacou no trabalho em prol da saúde da criança; em 1997 recebeu do Lions Club

Internacional  o  Prêmio  Humanitário;  em  1994  o  prêmio  internacional  Opas  em

administração sanitária;  além disso,  Zilda  Arns  possuía diploma de doutora  pelas

seguintes Universidades: Pontifícia  Universidade Católica do Paraná,  Universidade

Federal  do  Paraná,  Universidade  do  Extremo-Sul  Catarinense  de  Criciúma,

Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade do Sul de Santa Catarina,

além de ter sido condecorada com o título de Cidadã Honorária de 10 Estados e 35

Municípios.

Vale ainda ressaltar que Zilda Arns foi médica pediatra, sanitarista e fundadora e

coordenadora internacional da pastoral da criança e da pessoa idosa, além de ter

sido representante do Conselho Nacional de Saúde e membro do Conselho Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social.

Outro  ponto  de  suma importância  que o  Programa traz à  comunidade rural  diz

respeito ao desenvolvimento dos alunos, pois esses serão estimulados a desenvolver

o raciocínio, formar opiniões, e motivados a desempenhar atividade no setor rural,

que por sinal está em ampla expansão em nosso país.

Desta forma, faz-se necessário que o Estado de Minas Gerais dê um passo a frente

mais uma vez, pois, através da implantação do disposto nesta proposição de lei, os

jovens  que  residem  na  zona  rural  estarão  recebendo  informações  que  serão

repassadas aos seus familiares, o que por consequência, em um espaço de tempo

não  muito  longo,  poderá  efetivamente  alterar  a  realidade  da  região  no  que  diz

respeito, principalmente, às normas ambientais.

Pelo exposto, e pela enorme relevância social da matéria, consolidando ainda mais

a  democracia  em  nosso  Estado,  é  que  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.788/2011

Proíbe os profissionais de saúde que atuam no Estado de utilizarem equipamentos

de proteção individual fora do ambiente de trabalho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam os profissionais de saúde que atuam no Estado proibidos de circular

fora do ambiente laboral utilizando quaisquer equipamentos de proteção individual,

inclusive  jalecos,  aventais  ou  outras  vestimentas  especiais,  utilizadas  para  o

desempenho de suas funções.

§ 1º  -  As normas regulamentadoras definirão os  equipamentos considerados de

proteção individual.

§ 2º - Para os efeitos desta lei, consideram-se profissionais de saúde todos os que

atuam nos serviços de saúde, bem como estudantes e estagiários das respectivas

profissões, ou qualquer dos profissionais que tenha contato direto com os pacientes

no exercício de suas funções.

Art. 2º - Os infratores estão sujeitos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, às

penas de:

I - advertência;

II - multa.

§ 1º - Os empregadores serão responsáveis solidários pelas infrações.

§ 2º - As normas regulamentadoras definirão os valores e a forma de aplicação das

penas.

Art. 3º - A Secretaria de Estado de Saúde desenvolverá campanhas de educação e

conscientização  destinadas  à  população  e  aos  profissionais  de  saúde,  afixando

cartazes em locais  de intensa circulação,  bem como em outros  meios ou mídias,

alertando sobre os riscos de contaminação biológica, tanto das trazidas de fora para

os ambientes dos nosocômios, como das levadas para fora.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Liza Prado

Justificação: O jaleco é equipamento de proteção individual - EPI. Essa vestimenta

se destina a proteger o trabalhador da saúde da insalubridade por risco biológico, já

que a contaminação da pele e das vestimentas por respingos, toque ou proximidade é

praticamente  inevitável.  Apesar  disso,  não  é  incomum  vermos  profissionais  ou

estudantes da área de saúde circulando em locais públicos por vezes usando jalecos,

estetoscópios ou outros equipamentos de trabalho. É necessário que se enfatize a
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conscientização dos trabalhadores da saúde quanto à gravidade do risco biológico a

que  expõem  a  comunidade,  ao  persistir  nesse  costume.  Assim,  julgamos  que  a

possibilidade  de  impor  penas  de  advertência  ou  de  multa,  nos  termos  a  serem

definidos pela regulamentação, seria bastante eficaz para coibir  o comportamento.

Apontamos também a responsabilidade do empregador pela conduta e orientação

dos trabalhadores de saúde com relação aos riscos biológicos aos quais expõem a

população e a si próprios. Algumas iniciativas nesse sentido foram apresentadas no

Brasil.  Consideramos  que  uma  lei  de  alcance  nacional,  consentânea  com  os

princípios da biossegurança, seria extremamente benéfica para proteger a saúde da

população.

No Brasil, no âmbito do Ministério da Saúde, temos a Norma Regulamentadora nº

32  -  NR-32  -  da  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária,  que  trata  do  uso  de

equipamentos de proteção individual, nos quais o jaleco se inclui. Recomenda que os

trabalhadores  não  deixem  “o  local  de  trabalho  com  equipamentos  de  proteção

individual - EPIs - e vestimentas utilizadas em suas atividades laborais”. O Ministério

do Trabalho e Emprego editou em 11/11/2005 a Portaria nº 485, que “aprova a Norma

Regulamentadora nº 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de

Saúde”. Este documento determina que:

2.2.4.6 - Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos

devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto.

2.2.4.7 - 32.2.4.6.1- A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado.

2.2.4.8 - 32.2.4.6.2 - Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os

equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades

laborais.

No século XX, com a descoberta de novas doenças e o grande avanço na ciência

médica, o jaleco branco passa a ser definitivamente uma vestimenta de proteção e

consequentemente passa a ser símbolo de identificação do trabalhador  da saúde.

Porém, atualmente é visto mais como identificação-uniforme e, apenas em segundo

plano, como proteção para o profissional da saúde.

No  Brasil,  a  Portaria  nº  3.214,  de  1978,  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego

regulamenta, entre outras, a Norma Regulamentadora-NR 6 - EPI, segundo a qual
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equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto, de uso individual

pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a saúde do

trabalhador.

Os jalecos ou aventais devem ser de mangas longas, cobrir os braços, o dorso, as

costas e as pernas acima dos joelhos. Devem ser lavados periodicamente, a fim de

remover sujidades e contaminantes.

Por isso também, solicito a adesão dos pares para a aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.319/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.789/2011

Institui o selo Amigo do Esporte no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o selo Amigo do Esporte, a ser conferido às empresas do

setor  privado  que  contribuem  com  projetos  na  área  social,  com  o  objetivo  de

incentivar a participação da sociedade em ações esportivas.

Art. 2º - O Poder Executivo, através de seu órgão competente:

I - fixará os requisitos para a obtenção do selo de que trata esta lei;

II - indicará as empresas do setor privado habilitadas a recebê-lo;

III - determinará o modelo de selo a ser adotado.

Parágrafo  único  -  Para  obtenção  do  selo,  as  empresas  interessadas  deverão

requerê-lo ao órgão competente do Poder Executivo.

Art. 3º - O selo terá prazo de validade um ano, sendo renovável, anualmente, a

critério do órgão encarregado da concessão.

Art. 4º - A obtenção do selo proporcionará à empresa o direito ao uso publicitário do

título  Amigo  do  Esporte  e  da  chancela  oficial,  que  poderá  ser  utilizada  nas

veiculações publicitárias que promova, bem como em seus produtos, sob a forma de

selo impresso.

Art.  5º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 6º - O Poder Executivo, por intermédio do órgão competente, regulamentará
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esta lei no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação. 

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Marques Abreu

Justificação: Esta proposição tem o objetivo de incentivar as empresas do setor

privado  a  investirem  em  projetos  sociais  com  foco no desenvolvimento  de  ações

esportivas. O esporte é considerado importante fator de inclusão social, proporciona

momentos de lazer e aumenta a qualidade de vida da população. Muitos projetos

sociais  encontram  barreiras  financeiras  que  inviabilizam  sua  implementação.  Em

contrapartida,  muitas  empresas  possuem  recursos  a  serem  destinados  a  ações

sociais que deixam de ser utilizados por falta de incentivo do poder público. Desse

modo, esta proposição vem unir as duas vontades em prol da população mineira, que

será a principal beneficiada. 

- 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 1.790/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do  Ponto  Marambaia  –

Ascopom –, com sede no Município de Caraí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Ponto do

Marambaia – Ascopom –, com sede no Município de Caraí.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  A Associação  Comunitária  de  Ponto  do  Marambaia  -  Ascopom  -,

fundada em 17/8/90, é  uma associação  sem fins  lucrativos que tem duração por

tempo  indeterminado,  com  sede  na  Comunidade  do  Ponto  do  Marambaia  no

Município de Caraí. Tem por finalidade, entre outras: a proteção à saúde da família, à

maternidade,  à infância e à velhice,  através de incentivo  ao aleitamento materno,

campanhas de combate à doenças infecto-contagiosas, em integração com órgãos

competentes; combate à fome e à pobreza através de campanha de distribuição de



1487
____________________________________________________________________________

alimentos  e  agasalhos;  integração  de  seus  beneficiários  no  mercado  de  trabalho

através  da  promoção  de  cursos  profissionalizantes;  proteção  do  meio  ambiente

através da integração com entidades afins que atuem na promoção de campanhas

educativas  e  projetos  de  recuperação  ambiental;  desempenhar  atividades  de

implementação  e  gerenciamento  de  infraestruturas  comunitárias  de  saúde,

saneamento  básico,  habitação,  comunicação;  elaboração  de  projetos  e  convênios

com  órgãos  e  entidades  financiadoras  para  atendimento  às  necessidades  da

comunidade.

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 1.791/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Boa Esperança, com sede

no Município de Caraí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Boa

Esperança, com sede no Município de Caraí.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Paulo Guedes 

Justificação: O Conselho Comunitário de Boa Esperança, fundado em 12/6/97, é

uma entidade sem fins lucrativos que tem duração por tempo indeterminado. Tem por

finalidade, entre outras: combate à fome e à pobreza, através de incentivo à produção

de alimentos básicos; integração com órgãos e entidades em programas de geração

de  emprego  e  renda;  integração  de  seus  beneficiários  no  mercado  de  trabalho,

através  da  promoção  de  cursos  profissionalizantes  ligados  às  atividades

agropecuárias e prestação de serviços à comunidade; proteção do meio ambiente

através da integração com entidades afins que atuem na promoção de campanhas

educativas  e  projetos  de  recuperação  ambiental;  desenvolvimento  da  agricultura,

através da  integração com órgãos afins  que visem ao aumento  da  produção e  à
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melhoria do bem-estar social dos moradores da região.

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 1.792/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Organização não Governamental  Balanço Social,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Organização não Governamental

Balanço Social, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011. 

Rogério Correia

Justificação: A Organização não Governamental Balanço Social é uma associação

civil com objetivos sociais, sem fins econômicos ou lucrativos, fundada em 23/1/2009.

Tem por finalidades: prestar auxílio às comunidades, promovendo o desenvolvimento

econômico  e  social;  promover  gratuitamente  cursos  livres,  culturais  e

profissionalizante; auxiliar os estudantes em suas reivindicações e na defesa de seus

direitos; promover a inclusão digital por meio de cursos livres gratuitos; fomentar o

desenvolvimento  pessoal  e  a  saúde  por  meio  de  práticas  esportivas;  divulgar  a

importância dos direitos reprodutivos do casal, da saúde sexual e do planejamento

familiar; disponibilizar atendimento clínico médico e odontológico gratuito.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972 de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares. 

- 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 1.793/2011

Dispõe sobre o licenciamento ambiental das estações de tratamento de esgotos -
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ETEs - no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A  instalação  de  estação  de  tratamento  de  esgotos  -  ETE  -,

independentemente de seu porte e potencial poluidor, será submetida ao processo de

licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente, vedada a concessão

de Autorização Ambiental de Funcionamento - AAF - para essa finalidade.

Art.  2º  -  Sem  prejuízo  das  demais  exigências  estabelecidas  pela  legislação

ambiental,  a  obtenção  da  licença  prévia  para  fins  de  instalação  de  ETE  fica

condicionada:

I - à realização, pelo empreendedor, de audiência pública;

II  -  à previsão, no projeto do empreendimento,  de equipamentos de controle de

odores.

Art.  3º  -  As  ETEs  em  funcionamento  na  data  da  publicação  desta  lei  deverão

instalar equipamentos de controle de odores no prazo de dois anos. 

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Rômulo Veneroso

Justificação: Como se sabe, as Estações de Tratamento de Esgotos - ETEs - são

de  fundamental  importância  para  a  garantia  de  proteção  ao  meio  ambiente  e,

consequentemente, à vida da população. Isso porque elas são capazes de remover

os poluente dos efluentes de origem doméstica ou industrial e devolvê-los ao meio

ambiente sem alterar negativamente a qualidade dos corpos d´água receptores. E

que isso ocorra sem conflitos com a sociedade civil,  principalmente no entorno do

empreendimento. 

Em face do exposto , apresento este projeto de lei  para a apreciação dos meus

nobres pares. 

-  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 1.794/2011

Institui o Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional –

PEQ - MG -, e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  instituir  o  Programa Estadual  de

Capacitação e Qualificação Social e Profissional - PEQ-MG - no âmbito da Secretaria

de Estado de Trabalho e Emprego - Sete -, com a finalidade de promover a formação

inicial  de  jovens  e  adultos,  a  capacitação  dos  trabalhadores  autônomos,

empreendedores,  agricultores  familiares,  integrantes  da  economia  solidária  e

beneficiários do Bolsa Família, trabalhadores rurais e trabalhadores em situação de

vulnerabilidade  social,  a  qualificação  da  mão-de-obra  desempregada  e  o

aperfeiçoamento  profissional  frequente  dos  trabalhadores  através  da  educação

continuada.

Art. 2º - A Sete fica autorizada a celebrar convênios ou outros instrumentos legais

com  entidades  governamentais  e  não  governamentais,  entidades  sindicais,

associações de classe,  ou quaisquer  outras,  com personalidade jurídica,  sem fins

lucrativos, ou empresas ou consórcio de empresas especializadas, nos termos da lei,

com  atuação  na  área  de  educação  profissional  e  que  tenham  estabelecimento

instalado ou em via de instalação no Estado.

Parágrafo único - Os convênios ou outros instrumentos legais de que trata o “caput”

deste  artigo  contratados  para  a  execução  de  ações  de  qualificação  social  e

profissional  no  âmbito  do  PEQ-MG  deverão  ser  necessariamente  precedidos  de

licitações, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art.  3º - As ações no âmbito do PEQ-MG serão desenvolvidas diretamente pelo

Poder  Executivo  ou  serão  transferidas  a  terceiros  por  meio  de  parcerias  público-

privadas, nos termos da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003.

Art.  4º  -  No projeto de lei  que encaminhar  o PPAG -  Plano Plurianual  de Ação

Governamental  2012-2015,  o  Poder  Executivo  incluirá  entre  os  objetos  para  a

realização de parcerias público-privadas as ações no âmbito do PEQ-MG.

Art. 5º - Fica acrescido ao “caput” do art. 5º da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de

2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, o inciso

VII:

“Art. 5º - (…)

VII  -  a  formação  profissional  inicial  de  jovens  e  adultos,  a  capacitação  dos
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trabalhadores  autônomos,  empreendedores,  agricultores  familiares,  integrantes  da

economia  solidária,  trabalhadores  rurais  ou  trabalhadores  em  situação  de

vulnerabilidade  social,  a  qualificação  de  mão  de  obra  desempregada  e  de

beneficiários  do  Bolsa  Família,  e  o  aprimoramento  profissional  frequente  dos

trabalhadores através da educação continuada, nos termos dos arts. 39, 40, 41 e 42

da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional.”

Art.  6º  -  A operacionalização  do PEQ-MG dar-se-á  em  sintonia  com  os  planos

plurianuais do Poder Executivo e em observância aos seguintes princípios:

I - articulação entre trabalho, educação e desenvolvimento;

II  -  qualificação  como  direito  e  política  pública  e  instrumento  indispensável  à

inclusão do trabalhador e aumento de sua permanência no mundo do trabalho;

III - diálogo e controle social, tripartismo e negociação coletiva;

IV - não superposição de ações entre o Estado e os Municípios e o estabelecimento

de critérios objetivos de distribuição de responsabilidades e recursos;

V - adequação entre as demandas do mercado de trabalho e da sociedade e a

oferta de ações de qualificação, consideradas as especificidades do setor produtivo;

VI - trabalho como princípio educativo;

VII - reconhecimento dos saberes acumulados na vida e no trabalho, por meio da

certificação profissional e da orientação profissional;

VIII - efetividade social e qualidade pedagógica das ações;

IX  -  desenvolvimento  de  planos  setoriais  que  atendam  as  demandas  regionais

específicas  de acordo com as características  socioeconômicas de cada região do

Estado;

X - desenvolvimento de estudos prospectivos de demanda e oferta de trabalho e

qualificação social e profissional e ações de supervisão e monitoramento;

XI  -  desenvolvimento  de  oportunidades,  vocação,  implantação  de  empresas  e

atendimento de populações vulneráveis;

XII  -  articulação  que  permita  auxiliar  ou  complementar  o  Plano  Nacional  de

Qualificação - PQN.

Art. 7º - Definem-se como qualificação social e profissional as ações de educação
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profissional que contribuam para:

I - formação intelectual, técnica e cultural do trabalhador;

II  -  elevação  da  escolaridade  do  trabalhador,  por  meio  da  articulação  com  as

políticas públicas de educação, em particular com a educação de jovens e adultos e a

educação profissional e tecnológica;

III - inclusão social do trabalhador, o combate à discriminação e a vulnerabilidade

das populações;

IV - obtenção de emprego e trabalho decente e da participação em processos de

geração de oportunidades de trabalho e de renda;

V - permanência no mercado do trabalho, reduzindo os riscos de demissão e as

taxas de rotatividade;

VI - êxito do empreendimento individual ou coletivo, na perspectiva da economia

popular solidária;

VII - elevação da produtividade, da competitividade e da renda;

VIII  - articulação com as ações de caráter macroeconômico e micro e pequenos

empreendimentos,  para  permitir  o  aproveitamento,  pelos  trabalhadores,  das

oportunidades geradas pelo desenvolvimento local e regional;

IX - direcionar o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, como definido

pelo  art.  39  e  seguintes  da  Lei  nº  9.394,  de  20  de  dezembro  de 1996  -  Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

X - articulação com todas as ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e

Renda, inclusive com os beneficiários do seguro-desemprego.

Art.  8º - As ações de qualificação social e profissional deverão ser direcionadas

prioritariamente para:

I - beneficiários do Programa do Seguro-Desemprego;

II - trabalhadores domésticos;

III - trabalhadores em empreendimentos ou empresas afetadas por processos de

modernização tecnológica, privatização, e outras formas de reestruturação produtiva,

ou vítimas de desemprego em massa causados por fatores ecológicos, econômicos

ou sociais relevantes;

IV - pessoas beneficiárias de políticas de inclusão social,  inclusive do Programa
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Bolsa  Família;  de  ações  afirmativas  de  combate  à  discriminação;  de  políticas  de

integração e desenvolvimento regional e local;

V  -  trabalhadores internos e  egressos do sistema penal  e jovens submetidos  a

medidas socioeducativas;

VI - trabalhadores libertados de regime de trabalho degradante e de familiares dos

egressos do trabalho infantil;

VII - trabalhadores de empresas incluídas em arranjos produtivos locais;

VIII - trabalhadores de setores considerados estratégicos da economia, segundo a

perspectiva do desenvolvimento sustentável e da geração de emprego e renda;

IX  -  trabalhadores  autônomos,  por  conta  própria,  cooperativados,  em  condição

associativa ou autogestionada;

X - trabalhadores do setor artístico, cultural e de artesanato;

XI - trabalhadores de micro e pequenas empresas;

XII - estagiários;

XIII -  trabalhadores rurais e da pesca, agricultores familiares e outras formas de

produção familiar,  assalariados empregados ou desempregados,  trabalhadores em

atividades  sujeitas  a  sazonalidades  por  motivos  de  restrição  legal,  clima,  ciclo

econômico e outros fatores que possam gerar instabilidade na ocupação e fluxo da

renda;

XIV - trabalhadores da administração pública;

XV - pessoas com deficiência;

XVI - mulheres vítimas de violência doméstica;

XVII - trabalhadores desempregados de longa duração, de baixa renda e de baixa

escolaridade;

XVIII - trabalhadores afrodescendentes;

XIX - trabalhadores indiodescendentes;

XX - trabalhadores com mais de quarenta anos de idade;

XXI - trabalhadores sem ocupação cadastrados no Sistema Nacional de Empregos -

Sine - no Estado.

§  1º  -  Além  dos  trabalhadores  previstos  no  “caput”  deste  artigo,  poderão  ser

atendidos  gestores  e  representantes  em  fóruns,  comissões  e  conselhos  de
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formulação e implementação de políticas públicas de trabalho, emprego e renda.

§ 2º - A não existência de posto do Sine ou seu sucedâneo não será impedimento

para a realização das ações de qualificação social e profissional no âmbito do PEQ-

MG.

§ 3º - Os trabalhadores, as pessoas e os representantes de que tratam os incisos

do “caput”  e o § 1º deste artigo somente poderão ser beneficiários das ações de

qualificação social e profissional do PEQ-MG se apresentarem número de cadastro

no  Programa  de  integração  Social  -  PIS  -  ou  no  Programa  de  Formação  do

Patrimônio do Servidor Público - PASEP - ou Número de Identificação Social - NIS.

§ 4º - No caso daqueles que não tenham o número de cadastro de que trata o

parágrafo anterior e que venham a ser selecionados para atendimento no âmbito do

PEQ-MG, os executores das ações de qualificação social e profissional convenentes

da  Sete  deverão,  durante  a  execução  dessas  ações,  tomar  as  providências

necessárias para que sejam devidamente cadastrados.

§ 5º - É obrigatória a destinação de 10% (dez por cento) das vagas dos cursos de

qualificação social e profissional de que trata esta lei para portadores de deficiências,

não impeditivas ao exercício de atividade laboral, e segurados da Previdência Social

em  processo  de  reabilitação  profissional,  cumpridos  os  requisitos  legalmente

estabelecidos no âmbito do PEQ-MG e disposições da norma regulamentadora da

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.

Art.  9º  -  As  ações  no  âmbito  do  PEQ-MG  de  que  trata  esta  lei  poderão  ser

executados  diretamente  pela  Sete,  em  caráter  emergencial,  ou  por  intermédio  de

entidades comprovadamente com experiência na execução das ações do Sistema

Público de Emprego, Trabalho e Renda, nos casos de:

I  -  impedimento  legal,  desinteresse ou falta  de  atendimento das obrigações,  no

prazo determinado para a formalização de convênios por parte dos órgãos municipais

responsáveis pela qualificação profissional, ou equivalentes;

II - funcionamento irregular ou omisso das Comissões Municipais de Emprego, ou

equivalentes, que impossibilitem a elaboração ou aprovação do Plano de Trabalho de

Qualificação;

III - irregularidades na forma prevista no § 4º do art. 10 desta lei;
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IV  -  não  cumprimento  do  Plano  de  Trabalho  de  Qualificação  e  do  objeto  do

Convênio.

Art. 10 - No âmbito dos convênios firmados para execução do PEQ-MG, poderão

ser firmados contratos ou instrumentos legais com as seguintes entidades sem fins

lucrativos:

I  -  centros, escolas  públicas e institutos  de educação profissional  e tecnológica,

empresas  públicas  e  outros  órgãos  da  administração  pública,  inclusive  de

administração direta de âmbito federal, estadual e municipal, incumbidos regimental

ou  estatutariamente  do  ensino,  pesquisa  ou  extensão  ou  que  comprovadamente

executem ações de qualificação social e profissional;

II - universidades públicas definidas na forma da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, e outras instituições públicas de ensino superior, devidamente reconhecidas

pelo Ministério da Educação, na sua área de especialidade, em especial por meio de

suas pró-reitorias de extensão;

III - serviços nacionais sociais e de aprendizagem;

IV - centrais sindicais, confederações empresariais e de trabalhadores, sindicatos,

outras entidades representativas de setores sociais organizados, que comprovem a

existência em sua organização administrativa de órgãos específicos de qualificação

social e profissional: fundações, universidades, faculdades, institutos e escolas;

V  -  entidades  não  governamentais  sem  fins  lucrativos  que  comprovadamente

realizem atividades de qualificação social e profissional;

VI  -  entidades  não  governamentais  sem  fins  lucrativos  da  área  de  tecnologia,

pesquisa ou inovação.

§ 1º - As instituições descritas no “caput” deste artigo, quando de caráter nacional

ou regional, poderão ser, simultaneamente, conveniados com a Sete e contratadas de

uma ou mais das modalidades de implementação do PEQ-MG, desde que atuem na

sua área de especialidade e que a soma dos recursos conveniados não ultrapasse a

capacidade financeira da entidade, na forma da legislação vigente.

§ 2º - É vedada à instituição executora:

I - a realização de atividades fora do seu campo de especialização, no âmbito do

PEQ-MG;
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II - a subcontratação, em parte ou na sua totalidade, do objeto principal do contrato

de execução de ações do PEQ-MG, independentemente da denominação utilizada no

ajuste;

III  -  participar  da  comissão  de  concertação  ou  de  comissões  municipais  de

emprego, ou equivalentes, que tenham a responsabilidade pela aprovação da própria

proposta de ações de qualificação social e profissional.

§ 3º - as entidades descritas nos incisos I a VI deste artigo deverão comprovar ao

menos  três  anos  de  constituição  legal  e  com  efetiva  atuação  no  campo  de

especialidade de qualificação social e profissional.

§  4º  -  É  vedada  a  celebração  de  convênios  ou  outro  instrumento  legal  com

entidades proponentes que:

I  -  estejam  em  mora  com  a  prestação  de  contas  de  convênios  de  exercícios

anteriores  ou  tenham sido consideradas  pela  Sete  ou pelos  órgãos fiscalizadores

Controladoria Geral da União - CGU - e Tribunal de Contas da União - TCU - ou

Advogacia Geral do Estado - AGE - e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais -

TCE - irregulares ou em desacordo com a legislação vigente;

II  -  que tenham  em  seus  quadros dirigentes  ou  ex-dirigentes  de  entidades  que

foram considerados em mora com a administração ou inadimplentes na utilização de

recursos do FAT;

Art. 11 - As instituições que tenham sido condenadas por crime que repercuta em

dano ao erário, nos termos previstos em lei, não deverão ser contratadas por três

anos a qualquer título no âmbito do PEQ-MG de que trata esta lei.

Art.  12 - Em toda e qualquer peça de divulgação e apresentação das ações de

capacitação e qualificação social e profissional de que trata esta lei deverá constar a

identificação visual do PEQ-MG.

Art.  13  -  Por  demanda  da  Sete,  poderão  ser  celebrados  convênios  ou  outro

instrumento legal voltados para a elaboração de avaliação externa, monitoramento e

supervisão,  divulgação  de  ações  e  programas,  sistema  informatizado  de

acompanhamento e gestão, administração de sitio eletrônico, censo e atualização do

cadastro  de  entidades,  manutenção  e  atualização  do  acervo  de  qualificação  e

avaliação  da  demanda  de  oferta  de  educação  profissional,  incluindo
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acompanhamento de egressos dos cursos do PEQ-MG, ações de apoio à gestão,

diagnósticos e estudos prospectivos da demanda de trabalho e qualificação social e

profissional,  além  daqueles  previstos  na  submodalidade  especial  dos  Planos  de

Trabalho de Qualificação disposto no inciso IV do § 1º do art. 14 desta lei.

Art. 14 - Os Planos de Trabalho de Qualificação contemplam ações de qualificação

social  e  profissional  no  âmbito  do  PEQ-MG  e  serão  propostos  pelas  entidades

demandantes ou definidos pela Sete e submetidos à análise e aprovação de uma

comissão de concertação,  organizada de forma paritária  e tripartite,  em audiência

pública,  sob  a  coordenação  da  Sete  e  com  a  participação  de  representante  do

Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda no Estado de Minas

Gerais - Ceter -, com vistas a assegurar progressivo alinhamento e articulação entre

demanda e oferta de qualificação em todo o Estado.

§ 1º - São submodalidades dos Planos de Trabalho de Qualificação:

I  -  formal:  destinados  ao  atendimento  de  trabalhadores  assalariados  no  setor

produtivo;

II - social: destinados à aqualificação de autônomos, empreendedores, agricultores

familiares, integrantes da economia solidária, trabalhadores rurais, ou trabalhadores

em situação de vulnerabilidade social;

III -  emergencial: destinados às vítimas de violência doméstica ou do desemprego

em  massa  causado  por  fatores  ecológicos,  econômicos,  tecnológicos  ou  sociais

relevantes;

IV -  especial:  destinados à elaboração de estudos, pesquisas, materiais didático-

pedagógicos,  materiais  de  divulgação,  metodologias  e  tecnologias  de  qualificação

social  e  profissional,  desenvolvidos  em  forma  de  projeto-piloto  ou  em  caráter

experimental  e  executados  por  entidades  sem  fins  lucrativos  de  comprovada

especialidade e capacidade técnica e econômica-financeira, sendo seus produtos e

resultados  de  caráter  público  e  disseminados  pela  Sete  para  utilização  como

referência no desenvolvimento de ações similares no âmbito do PEQ-MG.

§ 2º - Os Planos de Trabalho de Qualificação devem ser analisados, aprovados em

primeira  instância  e  homologados  pelas  comissões  municipais  de  Emprego,  ou

equivalentes, e posteriormente submetidos a Sete para aprovação final.
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§ 3º - O Ceter e comissões municipais de emprego ou equivalentes devem articular

e acompanhar as demandas levantadas pelo Poder Executivo e pela sociedade civil

organizada,  aprovar,  em  primeira  instância,  planos  e  projetos  e  supervisionar  a

execução das ações do PEQ-MG no âmbito do seu território, podendo convidar os

setores  específicos  não  representados  na  comissão/conselho  no  momento  de

definição de demanda e outros momentos pertinentes.

§  4º  -  A  realização  de  audiência  pública  e  a  constituição  de  comissão  de

concertação nos  termos do “caput”  deste artigo  são procedimentos obrigatórios  a

serem observados pela Sete na execução de ações no âmbito do PEQ-MG, exceto

quando se tratar de dotações orçamentárias oriundas de emendas parlamentares ao

orçamento do FAT ou ao orçamento do governo do Estado, tendo os convenentes

cadastro prévio no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e na Sete, e observadas

as demais legislações vigentes aplicáveis à matéria.

§ 5º - A entidade de qualificação indicada por emenda parlamentar para executar

ações  do  PEQ-MG  deverá  apresentar  seu  plano  de  trabalho  de  qualificação,

previamente ao início das ações de qualificação social e profissional, à Sete, para fins

de conhecimento, destacando metas físico-financeiras, setor econômico e ocupações

a serem atendidas.

§ 6º - Fica o Poder Executivo, por meio da Sete, autorizado a celebrar parceria com

os  Municípios,  entidades  governamentais  e  não  governamentais,  associações,  ou

quaisquer outras, com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, conforme disposto

no  art.  2º  desta  lei,  para  execução  de  Planos  de  Trabalho  de  Qualificação

emergenciais  ou  destinados  aos  beneficiários  do  Programa  Bolsa  Família  ou  de

objeto de emendas parlamentares.

§ 7º - Os Planos de Trabalho de Qualificação serão propostos a Sete pela entidade

demandante e, em caso de aprovação, encaminhados às comissões municipais de

emprego, ou equivalentes, e ao Ceter, para conhecimento e divulgação.

§ 8º - Os Planos de Trabalho de Qualificação poderão ser revistos durante a sua

execução por iniciativa de qualquer das partes envolvidas no respectivo instrumento,

desde que as alterações propostas sejam definidas de comum acordo entre as partes

e respeitem os limites do orçamento para o exercício, as normas estabelecidas pelo
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Poder Executivo e a legislação vigente.

Art.  15  -  Para  assegurar  a  qualidade  pedagógica  das  ações  de  qualificação

oferecidas no âmbito do PEQ-MG, os Planos de Trabalho de Qualificação deverão,

quanto à carga horária, observar:

I - mínimo de 90% (noventa por cento) de ações formativas denominadas cursos,

aulas teóricas e práticas, que não poderão ter carga horária inferior a quarenta horas;

II  -  até  10%  (dez  por  cento)  de  ações  formativas  denominadas  seminários,

complementar às ações denominadas cursos;

III  -  carga horária média de duzentas horas quando considerado o conjunto das

ações formativas, salvo quando, justificativa fundamentada do proponente for aceita

pela equipe técnica da Sete.

§  1º  -  O programa dos cursos  deverá contemplar  no  mínimo 70% (setenta por

cento) e no máximo 80% (oitenta por cento) da carga horária total em conteúdos

específicos,  ressalvados  casos  especiais,  devidamente  justificados  e  previamente

aprovados pela Sete.

§  2º  -  Os  cursos  constantes  do  inciso  I  deste  artigo  englobam  toda  ação  de

qualificação  social  e  profissional  caracterizada como curso,  com aulas  teóricas  e

práticas, e outras formas de ensino presencial ou à distância.

§ 3º - As regras estabelecidas neste artigo não se aplicam as ações direcionadas

para o público especificado no § 1º do art. 8º desta lei.

Art.  16 -  As instituições conveniadas responsáveis  pela execução das ações de

qualificação social  e  profissional  no âmbito do PEQ-MG deverão cumprir  meta de

inserção dos beneficiários no mercado de trabalho equivalente a, no mínimo, 20%

(vinte por cento) da meta prevista no Plano de Trabalho de Qualificação ou objeto de

convênio.

§ 1º - Serão admitidos como modalidade de inserção dos beneficiários do PEQ-MG

no mercado de trabalho:

I - emprego formal;

II - estágio remunerado;

III - ação de Jovem Aprendiz, nos termos da legislação vigente;

IV - formas alternativas geradoras de renda - FAGR.
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§ 2º - Para fins de comprovação da inserção de que trata este artigo, será admitida

a seguinte documentação por modalidade de inserção:

I - emprego formal: vias originais dos espelhos de registros emitidos pelos sistemas

informatizados  disponibilizados  pelo  Ministério  do Trabalho  e  Emprego,  ou  cópias

legíveis das páginas da carteira de trabalho e previdência social do beneficiário, onde

constam os dados (nome, CPF, Carteira de identidade) ou o registro pelo contratante,

ou  documento  da  intermediação  de  mão-de-obra  operacionalizada  no  sistema

informatizado disponibilizado pelo MTE;

II - estágio ou ação de Jovem Aprendiz: cópia legível do contrato celebrado com a

empresa ou órgão onde o beneficiário foi inserido;

III  -  FAGR:  cópia  legível  de  documentação  que  comprove  uma  das  seguintes

alternativas:

a) registro e abertura de microempresa pelo beneficiário ou participação como sócio

ou cotista: comprovante de registro ou protocolo, ou licença estadual ou municipal de

funcionamento;

b)  registro  como  profissional  autônomo:  comprovante  do  registro  ou  inscrição,

acompanhado do comprovante de pagamento de, pelo menos, uma contribuição ao

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS -, na condição de contribuinte autônomo;

c)  financiamento  para implantação de empreendimento  próprio:  comprovante  do

financiamento,  parecer  favorável  ou  carta  de  aprovação  do  projeto  pelo  agente

financiador;

d) aquisição de espaço físico para funcionamento do negócio: contrato de comodato

do imóvel, contrato de aluguel do imóvel ou termo de parceria para concessão de

espaço físico com comprovação da titularidade do imóvel;

e) prestação de serviço a terceiros, mediante contrato de prestação de serviços;

f) participação em associação ou cooperativa em funcionamento: contratos sociais,

estatutos, ata de diretoria ou lista de associados;

g) aquisição, pelo beneficiário, de equipamentos e insumos produtivos: nota fiscal

de compra ou termo de doação com especificação.

§ 3º - O não cumprimento da meta de inserção sujeitará o convenente à restituição

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor na qualificação social e profissional por
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beneficiário não inserido no mercado de trabalho.

§ 4º - Na apuração do cumprimento da meta de inserção, a ser realizada pela Sete

no  processo  de  prestação  de  contas  do  convênio  ou  instrumento  firmado,  será

descontada a evasão que houver nos cursos de qualificação do Plano.

§ 5º - Fica desobrigado de cumprimento da meta a que se refere o “caput” deste

artigo as ações voltadas a atender o público especificados no inciso III do art.8º desta

lei.

Art. 17 - A seleção dos projetos apresentados para execução no âmbito do PEQ-MG

deverão considerar:

I  -  consistência  da  demanda  apresentada,  considerando  justificativa,  objetivos,

integração das ações, resultados e metas pretendidos;

II  -  consistência da proposta em relação aos Planos Trabalho de Qualificação já

existentes para a mesma localidade de atuação e público atendido;

III  -  proposta que seja complementar a um projeto já desenvolvido por meio de

convênio firmado no âmbito do PEQ-MG;

IV - continuidade, de forma a garantir o progresso ou aprimoramento de projetos já

iniciados, sem prejuízo ao estímulo de novas parcerias;

V - índice do mercado de trabalho;

VI - meta de inserção acima da estabelecida no “caput” do art. 16º desta lei;

VII - elevação de escolaridade à inclusão no mercado de trabalho ou ao acesso dos

participantes a programas de informação, orientação profissional e intermediação de

mão de obra, conforme estabelecido no âmbito do PEQ-MG. 

Art.  18  -  As  ações  no  âmbito  do  PEQ-MG  deverão  ser  registradas  em  sítio

eletrônico, administrado pela Sete, onde serão disponibilizados dados sobre:

I - intermediação gratuita de mão de obra;

II - acompanhamento da conjuntura, tendências ocupacionais e as perspectivas do

mercado de trabalho no Estado e em todo o País;

III - subsídios técnicos para a formulação de progamas locais de qualificação social

e profissional;

IV  -  diagnósticos  de  amplo  escopo  temático  produzido  por  instituições

especializadas e de interesse às ações no âmbito do PEQ-MG;
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V - memória e documentação sobre capacitação e qualificação social e profissional;

VI - ferramentas de avaliação e gestão de demanda e oferta de qualificação;

VII - controle da execução previstas no Sistema Integrado de Gestão das Ações de

Trabalho, Emprego do Estado de Minas Gerais - Sigae-MG;

VIII - acompanhamento, controle e liberação de recursos;

IX - os diversos subprogramas implementados no âmbito do PEQ-MG, conforme

disposto no art. 23 desta lei.

Art. 19 - As informações e o controle da execução das ações no âmbito do PEQ-MG

deverão ser registrados no Sigae-MG, a ser administrado pela Sete, como condição

para o acompanhamento, controle e liberação de recursos.

Parágrafo único - Quando for constatada impropriedade na execução do convênios

e  demais  instrumentos  firmados  ou  não  alimentação  do  Sigae-MG,  ou  seu

sucedâneo, o convenente será notificado para corrigi-la no prazo de trinta dias, após

o  que,  não  sendo  feita  a  correção,  a  transferência  de  recursos  será  suspensa,

podendo serem aplicadas outras penalidades, nos termos da lei.

Art.  20  -  A  Sete  realizará  periodicamente  com  as  entidades  conveniadas  e

executoras:

I - seminários e oficinas de capacitação, troca de experiências e disseminação de

boas  práticas  de  efetividade social,  qualidade pedagógica  e  gestão  de  planos  de

qualificação social e profissional;

II - cursos para gestores e conselheiros específicos sobre a qualificação social e

profissional;

III  -  atividades  de intercâmbio  e  disseminação das  metodologias  elaboradas  no

âmbito do PEQ-MG;

IV  -  encontros  com  egressos,  entidades  executoras,  gestores,  empregadores  e

órgãos de fomento do trabalho e da renda;

V - seminário anual de avaliação do PEQ-MG.

Art.  21 -  A ação de certificação profissional  no âmbito do PEQ-MG consiste na

identificação, avaliação e validação formal dos conhecimentos, saberes, habilidades e

aptidões  profissionais  do  trabalhador,  desenvolvidas  em  processos  formais  ou

informais de aprendizagem, com o objetivo de promover o acesso, a permanência e a
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progressão no mercado de trabalho e o prosseguimento ou conclusão de estudos.

Parágrafo único - Poderão ser celebrados convênios ou outros instrumentos legais

para viabilização de certificação profissional de trabalhadores, de forma a contribuir

para a maior inserção e a mobilidade dos trabalhadores no mercado de trabalho em

consonância  com  os  parâmetros  estabelecidos  pelo  Repertório  Nacional  de

Qualificações Certificáveis do Sistema Nacional de Certificação Profissional.

Art.  22  -  São  atribuições  da  comissão  de  concertação  elaborar  e  submeter  à

apreciação da Sete plano contendo:

I - apresentação detalhada do empreendimento que origina a proposta de Plano de

Trabalho de Qualificação, com ênfase na estimativa de geração de postos de trabalho

e na demanda de pessoal qualificado;

II - diagnóstico de demandas econômicas industriais, comerciais e de serviços e

sociais associadas ao empreendimento, como instrumento de desenvolvimento local;

III  -  matriz  de  qualificação,  detalhando  quantitativo  de  vagas,  ocupações

demandadas, carga horária, estratégias de elevação de escolaridade, custos e metas

de colocação de trabalhadores;

IV - matriz de despesas de custeio, detalhando contrapartida real do demandante,

dividida segundo o porte e a capacidade econômica dos agentes públicos, privados e

sociais  envolvidos,  inclusive  de  investidores,  que  serão  contabilizados,  no  plano,

como uma única contrapartida;

V - cronograma de atividades, incluindo estratégias de divulgação, cadastramento

de  beneficiários  e  demais  ações  pertinentes  ao  planejamento,  execução  e

acompanhamento do projeto;

VI - fluxo de intermediação pré e pós-processo de qualificação, devendo os planos

de intermediação de mão de obra ser elaborados em conjunto com as agência locais

do Sine, ou equivalentes;

VII - identificação de comissão de elaboração e acompanhamento, responsável pela

elaboração  e  acompanhamento  do  projeto  e  sistematização  da  experiência,  caso

aprovado;

VIII  -  diagnóstico  das  instituições  de  qualificação existentes  no  Município  a  ser

atendido, com análise preliminar da sua qualificação técnica;
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IX  -  pré-análise  das  propostas  apresentadas  pelas  instituições  de  qualificação

diagnosticadas;

X - ata da comissão de concertação aprovando a proposta de Plano.

Parágrafo  único  -  A comissão  de  concertação  deverá  ser  organizada  de  forma

paritária e no mínimo tripartite, sendo garantida a participação de representantes da

Sete, sindicatos de trabalhadores e empresários do setor.

Art. 23 - Integram o PEQ-MG os seguintes subprogramas:

I - Emprega Minas: sistema online e gratuito de intermediação de mão de obra, que

permite  acompanhar  a  conjuntura  e  as  perspectivas  do  mercado de trabalho  nos

municípios, no Estado e no país;

II  -  Emancipar -  Empregabilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência:  objetiva a

capacitação  e  a  qualificação  de  pessoas  com  deficiência  e  a  sua  colocação  no

mercado de trabalho;

III  -  Sim  Trabalho:  visa  estimular  a  capacitação  profissional  de  pessoas  com

deficiência em artes cênicas;

IV - Pro Jovem: destinado a jovens entre dezoito e vinte e nove anos alfabetizados,

que  não  concluíram  o  ensino  fundamental,  com  a  finalidade  de  reingressar  na

sociedade e no mundo do trabalho, redefinindo a trajetória educacional e produtiva,

por meio da conclusão do ensino fundamental e da qualificação profissional;

V -  Aprendiz Mineiro: objetiva incentivar as empresas a cumprirem a lei que exige

cota  de  aprendizes,  oferecendo aos  estudantes do  ensino médio  da  rede pública

estadual a oportunidade de inserção no mercado de trabalho por meio de estágio

remunerado em empresas e entidades sem fins lucrativos;

VI  -  Time  do  Emprego:  é  um  programa  de  orientação  profissional  e  apoio  ao

trabalhador  desempregado,  onde  os  participantes  formam  um  time para  troca  de

experiências e procura conjunta por emprego;

VII -  Frente de Trabalho:  visa proporcionar qualificação profissional e renda para

trabalhadores desempregados e em situação de alta vulnerabilidade social, por meio

de  atividades  como  limpeza,  conservação  e  manutenção  de  órgãos  públicos

estaduais e municipais;

VIII  -  Observatório  do  Emprego  e  Trabalho:  informa  dados  e  resultados  de
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diagnósticos  sobre  mapeamento  mensal  da  situação  real  do  emprego  formal  e

informal no Estado de Minas Gerais;

IX - Pró-Egresso: objetiva estimular a inclusão de egressos do sistema e execução

penal na sociedade e no mercado de trabalho;

X - Caravana do Trabalho: objetiva buscar informações sobre a empregabilidade e a

necessidade de mão de obra qualificada em todos os municípios para a elaboração

de Diagnóstico sobre a Capacitação e a Qualificação Social e Profissional no Estado;

XI  -  Banco  do  Povo  Mineiro:  estimular  a  intermediação  de  empréstimos  a

microempreendedores e a instituições de microfinanças, a uma taxa mensal de juros

subsidiados, através do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -;

XII  -  Pró-Mulher:  incentivar  a  capacitação  e  a  qualificação  de  trabalhadoras,

principalmente daquelas chefes de família e vítimas de violência doméstica ou em

vulnerabilidade social, para a geração de emprego e renda;

XIII  -  Próximo Passo:  objetiva promover a capacitação e a qualificação social  e

profissional de beneficiários do Programa Bolsa Família para o mercado de trabalho;

XIV - Escola Virtual de Qualificação: promover a implantação de escola pública de

qualificação social e profissional a distância no Estado;

XV - Centro Público de Economia Solidária: visa articular oportunidades de geração,

fortalecimento  e  promoção  do  trabalho  coletivo,  associativismo  e  cooperativismo,

através  do  fomento  de  espaços  para  o  desenvolvimento  e  comercialização  de

produtos e serviços, fundamentados nos preceitos da economia solidária;

XVI - Usina do Trabalho: objetiva a inclusão social e produtiva dos trabalhadores em

vulnerabilidade no mercado de trabalho, através da qualificação social e profissional;

XVII -  Futuro é Minas: visa incentivar o parque industrial metalmecânico local e a

qualificação profissional para o setor do Petróleo e Gás Natural;

XVIII  -  Celeiro  de  Minas:  Incubadora  social  que  objetiva  estimular  a  criação  e

desenvolvimento  de  micro  e  pequenas  empresas  de  base  tecnológica  ou  de

manufatura leve oferecendo suporte técnico, gerencial e formação do empreendedor;

XIX  -  Poupatempo  do  Empreendedor:  objetiva  fomentar  a  implementação  de

Sistema Integrado de Licenciamento de empresas através de sitio eletrônico como

política do Programa Estadual de Desburocratização.
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Art.  24  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, e suplementadas se necessário.

Parágrafo único - Os recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador - FAT - poderão

ser utilizados na aplicação dos objetivos do PEQ-MG de que trata esta lei, observado

o  disposto  nas  Resoluções  do  Conselho  Deliberativo  do  Fundo  de  Amparo  do

Trabalhador - Codefat - nºs 575, 578 e 638, de 28 de abril de 2005, 11 de junho de

2008, e 12 de abril de 2010, respectivamente.

Art.  25  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data da sua publicação.

Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: Como representante da Assembleia Legislativa no Conselho Estadual

do Trabalho, do Emprego e Geração de Renda do Estado de Minas Gerais - Ceter -,

na reunião realizada em 16/3/2011, recebi  do Secretário de Estado de Trabalho e

Emprego - Sete -, pasta recém-criada pelo Governador Antonio Anastasia, a nobre

incumbência de elaborar o Programa Estadual de Qualificação Profissional com vistas

a implementar políticas públicas de emprego no Estado.

Reeleita em 2011 para novo mandato como Presidente da Comissão Permanente

do Trabalho, da Previdência, e da Ação Social desta Casa Legislativa, sempre me

ocupei da valorização do trabalhador em solo mineiro. A intermediação de conflitos de

interesse  que  permeia  esta  matéria  me fez  consagrar  o  trabalho  como princípio

educativo, de efetividade social e qualidade pedagógica nas ações, direcionando o

reconhecimento dos saberes acumulados e aptidões para  a vida produtiva.  Daí  a

importância de incluir a palavra “social” de caráter includente e não compensatório na

denominação dessa proposta do Programa Estadual de Capacitação e Qualificação

Social e Profissional.

Uma política pública de qualificação como direito  de cidadania,  que venha a se

afirmar  como  um  fator  de  inclusão  social,  de  desenvolvimento  econômico,  com

geração de trabalho e distribuição de renda, deve nortear-se por uma concepção de

construção  social.  Em  diagnóstico  sobre  qualificação  profissional  elaborado  pelo
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governo  de  São  Paulo,  concluiu-se  que  “reflexões  e  pesquisas  acadêmicas  têm

chamado a atenção para o caráter complexo dessa política pública, que envolve uma

multiplicidade de dimensões: a epistemológica, a social e a pedagógica. A dimensão

epistemológica realça o papel do trabalho na construção de conhecimento, não só

técnico,  mas  também  social.  A dimensão  social,  porque  não  chamar  também  de

política,  põe  em  evidência  os  processos  e  mecanismos,  marcados  por  relações

conflituosas,  que  são  responsáveis  pela  produção  e  apropriação  de  tais

conhecimentos. A dimensão pedagógica se refere mais diretamente ao processo de

construção,  transmissão e  acesso de  conhecimentos,  quer  estes  se  efetivem por

procedimentos formais ou informais”.

Em  consonância  com  as  discussões  internacionais  no  âmbito  da  Organização

Internacional do Trabalho - OIT -, entende-se a qualificação social e profissional como

direito e condição indispensável para a garantia do trabalho decente para homens e

mulheres,  como  aquela  que  permite  a  inserção  e  atuação  cidadã  no  mundo  do

trabalho, com efetivo impacto para a vida e o trabalho das pessoas, preceitua o Plano

Nacional de Qualificação - PQN. Portanto, as políticas públicas de qualificação devem

contribuir para promover a integração e a articulação das ações de qualificação social

e profissional em Minas Gerais e, em conjunto com outras políticas vinculadas ao

emprego,  ao  trabalho,  à  renda  e  à  educação  devem  promover  gradativamente  a

universalização do direito dos trabalhadores à capacitação e qualificação.

Nas  últimas  décadas,  a  qualificação  profissional  ganhou  novos  significados  e

importância devido à introdução de novas tecnologias e novas técnicas gerenciais,

inerentes  aos  novos  processos  de  reestruturação  produtiva  e,  de  outro,  ao

crescimento do desemprego e da heterogeneização das formas de trabalho. Assim,

com a promulgação da Constituição de 1988, instituiu-se uma nova Lei de Diretrizes e

Bases  para  a  Educação,  quando  se  operou  uma  reforma  do  ensino  técnico-

profissional com vista à implantação de uma política publica de trabalho, renda e de

qualificação.

Numa sociedade em transformação permanente, como a nossa, a implementação

desse Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional, como

ferramenta de auxílio para a Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - Sete -,
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representará um ganho de novas potencialidades com a adoção de planejamento

integrado  e  perspectiva  de  desenvolvimento  de  caráter  sustentável,  centrado  em

objetivos sociais, voltados para a geração de trabalho, para a distribuição de renda e

para  a  diminuição das  disparidades  regionais,  orientadas  para  uma estratégia  de

crescimento pela expansão do mercado de consumo de massa e de incorporação

progressiva das famílias trabalhadoras no mercado consumidor, ou seja, uma política

pública estruturante e articulada com a responsabilidade do Estado e da sociedade.

Saliento  que  programas  semelhantes  estão  sendo  desenvolvidos  em  outros

Estados  da  Federação,  como São  Paulo,  Rio  de  Janeiro  e  Bahia.  Procurei  aqui

desenvolver  novos  procedimentos  entre  os  quais  o  aproveitamento  de  novas

tecnologias  disponíveis,  como  a  internet  que,  a  exemplo  do  que  ocorreu  com  a

revolução  industrial  na  metade  do  século  passado,  vem  produzindo  profundas

transformações  em  nossa  sociedade,  abrindo  oportunidades  inéditas  no

estabelecimento  das  relações  e  construindo  novos  caminhos,  e  que  podem  ser

postas ao serviço do bem integral e solidário, também para o trabalhador. Coloca-se

então a perspectiva dessa tecnologia para que a Sete possa administrar “on-line” as

ações  dos  subprogramas  propostos  nesse PEQ-MG ampliando,  assim,  o  alcance

social do programa nas diversas regiões do nosso Estado.

Cabe lembrar ainda que esta proposição visa a imediata integração das ações da

Sete, com outros órgãos gestores ou responsáveis pela planificação e gerenciamento

de dados estatísticos, como as universidades públicas estaduais e a Fundação João

Pinheiro, por exemplo, que serão parte fundamental para a consolidação das novas

políticas públicas sobre a capacitação e qualificação social e profissional em nosso

Estado.

Nestes termos,  espero contar com a colaboração dos nobres pares desta Casa

Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho, de Administração

Pública e Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.795/2011 

Estabelece diretrizes para a política estadual de implantação de asilos públicos.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  diretrizes  e  os  objetivos  da  política  estadual  de  implantação  de

instituições públicas de longa permanência para idosos são estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único - As ações e serviços previstos na política estadual de que trata o

“caput”  desta  lei  obedecerão,  ainda,  ao  disposto  nas  Leis  Federais  nºs  8.842  e

10.741, de 4 de janeiro de 1994 e 1º de outubro de 2003, respectivamente; e nas Leis

nºs  12.666  e  18.306,  de  4  de  novembro  de  1997  e  30  de  julho  de  2009,

respectivamente.

Art.  2º  -  A política  estadual  de implementação de instituições públicas de longa

permanência para idosos será formulada com a observância das seguintes diretrizes:

I  -  destinação  privilegiada  de  recursos  públicos  às  áreas  relacionadas  com  a

proteção ao idoso;

II  -  viabilização de formas  alternativas de  participação,  ocupação e  convívio  do

idoso com as gerações mais jovens;

III  -  capacitação  e  reciclagem  de  recursos  humanos  nas  áreas  de  geriatria  e

gerontologia e na prestação de serviços aos idosos;

IV - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações

de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento;

V - garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais;

VI - capacitação e qualificação do idoso para o exercício de atividade profissional,

respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas;

VII - apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao envelhecimento.

Art. 3º - São objetivos da política estadual de que trata esta lei:

I - além do direito de prioridade, garantir às pessoas com idade igual ou superior a

sessenta  anos,  sem  prejuízo  da  proteção  integral,  todas  as  oportunidades  e

facilidades para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento

moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade;

II - assegurar ao idoso a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer,  ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à

dignidade, ao respeito e à convivência comunitária e, quando possível, familiar;

III - ampliar a capacitação e a qualificação profissional da mão de obra para atender
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às demandas do setor, inclusive a dos fornecedores;

IV  -  criar  incentivos  visando  a  implantação  ou  ampliação  de  estabelecimentos

mantidos  por  entidades  governamentais,  não  governamentais  e  outras,  com

personalidade jurídica, sem fins lucrativos, com atuação na área de proteção à saúde,

à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho e à dignidade do idoso;

V - incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica nas áreas de

geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos;

VI - promover a implantação de unidades de medicina geriátricas de referência, com

recursos humanos especializados;

VII  -  organizar  núcleo  de  estudos  para  geração  e  atualização do conhecimento

técnico-científico  nas  áreas  de  geriatria  e  gerontologia  e  acompanhamento  e

avaliação da política instituída por esta lei.

Art. 4º - Na implementação da política estadual de que trata esta lei, compete ao

poder público:

I - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene,

salubridade e segurança;

II - incentivar a implantação de unidades de saúde ambulatorial especializadas na

habilitação ou reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia social;

III - fornecer gratuitamente ao idoso abrigado ou acolhido por instituições públicas

de que trata esta lei  medicamentos, especialmente os de uso continuado; órteses,

próteses  e  outros  recursos  para  tratamento,  profilaxia,  habilitação  ou reabilitação;

cadeiras  de  rodas  e  suas  adaptações,  nos  termos  dispostos  pela  Secretaria  de

Estado de Saúde;

IV - garantir o atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;

V - garantir o atendimento domiciliar, incluindo a internação, para o idoso abrigado

ou acolhido por instituições públicas de que trata esta lei e que esteja impossibilitado

de se locomover;

VI - promover a habilitação ou reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia

para redução de sequelas decorrentes de agravo à saúde;

VII - oferecer assistência jurídica gratuita e acompanhar as ações de alimentos, de

interdição total ou parcial ou de designação de curador especial em circunstâncias
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que justifiquem a medida, representar, zelar e oficiar em todos os feitos em que se

discutam os direitos de idosos em condições de vulnerabilidade social;

VIII - promover a participação dos idosos em atividades educacionais, esportivas,

culturais  e  de  lazer  e  nas  comemorações  de  caráter  cívico  ou  cultural,  para

transmissão  de  conhecimentos  e  vivências  às  demais  gerações,  com  vistas  à

preservação da memória e da identidade culturais;

IX - apoiar a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivar a

publicação  de  livros  e  periódicos  com conteúdo e  padrão editorial  adequados  ao

idoso e que facilitem a leitura;

X - promover a profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus

potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas;

XI - estimular as empresas privadas a admitirem idosos;

XII - acolher o idoso em situação de vulnerabilidade social em instituição pública de

que  trata  esta  lei  quando  verificada  inexistência  de  grupo  familiar,  abandono  ou

carência de recursos financeiros próprios ou da família;

XIII - promover a inclusão, em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação

e tratamento para usuários ou dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, de idoso ou

de pessoa que conviva com idoso e lhe cause perturbação;

XIV - incentivar a criação de serviço de identificação e localização de parentes ou

responsáveis  por  idosos  abandonados  em  hospitais  e  instituições  de  longa

permanência;

XV - incentivar as atividades de serviços especiais de prevenção e atendimento às

vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

XVI  -  planejar,  coordenar,  supervisionar  e  financiar  estudos,  levantamentos,

pesquisas e publicações sobre a situação social do idoso;

XVII - promover a capacitação de recursos humanos para atendimento ao idoso;

XVIII - promover o cadastramento da população idosa em base territorial;

XIX -  ampliar  a oferta de  cursos de  capacitação e qualificação profissional  nas

áreas ligadas à proteção integral ao idoso, voltados especialmente para conteúdos

relativos às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos,

para sua integração à vida moderna;
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XX  -  incentivar  os  Municípios  a  adotar  as  diretrizes  e  os  objetivos  da  política

estadual de que trata esta lei;

XXI - mobilizar a opinião pública, através de campanhas educativas em diversos

tipos de mídia, para que se conscientize da necessidade da participação dos diversos

segmentos da sociedade no atendimento ao idoso;

XXII - realizar seminários, conferências, fóruns, debates e audiências públicas para

a discussão de temas relacionados à proteção integral ao idoso;

XXIII  -  implantar  serviço  de  fiscalização  das  ações  e  serviços  das  instituições

públicas de que trata esta lei, no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social;

XXIV - divulgar, trimestralmente, indicadores referentes à qualidade do atendimento,

à humanização da assistência e à gestão de usuários.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: Este projeto de lei visa a implementação de diretrizes que fomentem a

participação do Estado na criação de asilos públicos e assegurem os direitos sociais

do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação

efetiva na sociedade.

Na reportagem “O Brasil que envelhece”, publicada pelo jornal “Estado de Minas”

na edição de 3/4/2011, a jornalista Renata Mariz informa que, “daqui a 40 anos, a

proporção de idosos na população brasileira será sete vezes maior” e que, “se hoje,

para cada 100 crianças de  zero a  14 anos,  há  24 idosos,  em 2050,  serão 172”.

Destaca, ainda, que “falta de dinheiro para manter as despesas com idosos dentro de

casa leva parentes a encaminhar mães, pais e irmãos para asilos. Risco de processo

de abandono preocupa”.

Continua a reportagem: “Carência de asilos públicos: só 6% (seis por cento) das

3.548 instituições de longa permanência do país são públicas. A maioria filantrópica.

Isso mostra que o cuidado com a população idosa ainda depende da caridade cristã e

não de políticas sociais, critica Ana Amélia Camarano, especialista no tema dentro do

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea. Para ela o Estado precisa investir
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mais e fiscalizar a qualidade dos locais, que já trabalham com taxas de ocupação de

100%. Na contramão da falta de lugar nos abrigos que recebem idosos carentes, o

mercado privado não para de crescer. Das 887 instituições abertas na última década

no  país,  65%  são  particulares,  com  mensalidades  de  até  10  mil  reais.  Segundo

levantamento do Ipea, apenas 20% do financiamento dos abrigos para idosos vem do

governo. A maioria sobrevive com 70% do benefício do” próprio “idoso” albergado “e

também de doações” de particulares. “Não há uma política estruturada voltada ao

idoso, essa é a verdade, critica a promotora Sandra Julião, que trabalha com o tema

no Ministério Público do Distrito Federal”, adverte o jornal.

“Motivo justo de comemoração, a longevidade conquistada também traz desafios

imensos para uma nação onde, em quatro décadas, 30% dos moradores terão mais

de 60 anos,  principalmente se os  10% nessa faixa etária  atualmente já padecem

vendo seus direitos desrespeitados, segundo o Ipea. Abandono, violência, exploração

e exclusão são quatro facetas extremamente graves do envelhecimento.”

Forte realidade é “outra situação comum em que o mito da família cruel tem sido

relativizado, de acordo com” a Promotora Sandra Julião. “A Secretaria de Saúde nos

aciona, denunciando o parente que não quer levar o idoso com alta. Mas quando

vamos  verificar  a  situação,  nos  deparamos  com  pacientes  que  precisam  de

respirador,  de curativos.  Coisa que as  famílias  não podem garantir.  ‘Então,  quem

acaba  notificado  é  o  governo’,  explica  a  promotora.”  Tal  situação  acontece

diariamente na maioria dos Estados da Federação.

Assim, por que esperar que o Ministério Público acione o governo? Devemos nos

ocupar  na  implantação de asilos  públicos  que consolidem  os  preceitos  do  direito

disposto no Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741, de 1º/10/2003), preservando

quem sabe, nossos próprios direitos em um futuro que chegará em tempo estipulado

apenas por Deus.

Certa de contar  com a sensibilidade e a colaboração dos nobres colegas desta

Casa Legislativa, solicito a aprovação desta proposição.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.796/2011

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

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  O  Univila  Esporte  Clube,  fundado  em  12/5/92,  é  uma  instituição

beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos e de utilidade pública, que adota os

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência, com duração por tempo indeterminado, sede e foro no Município de Belo

Horizonte.

O Univila Esporte Clube tem por objetivo básico proporcionar a difusão do civismo e

da  cultura  física,  principalmente  o  futebol,  podendo  ainda  competir  em  todas  as

modalidades  esportivas  amadorísticas,  inclusive  no  futebol  feminino,  e  realizar

reuniões e eventos de caráter cultural nos termos das leis vigentes.

A referida instituição, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao

processo, está em pleno e regular funcionamento desde 1992, sendo a sua diretoria

constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando  que

desabone sua conduta.  Outrossim,  a entidade não remunera os membros de sua

diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,  vantagens  ou

bonificações a dirigentes, associados ou Conselheiros, sob nenhuma forma. Assim,

por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio dos nobres

pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.797/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Doadores  da  Alegria,  com  sede  no
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Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Doadores da Alegria, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A Associação  Doadores  da  Alegria,  fundada  em  25/1/2006,  é  uma

associação civil assistencial, cultural beneficente e filantrópica, sem fins econômicos,

que  adota  os  princípios  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da

publicidade, da economicidade e da eficiência, com duração por tempo indeterminado

e sede e foro no Município de Belo Horizonte.

A Associação Doadores da Alegria tem por finalidade contribuir para o bem-estar da

comunidade  carente,  buscando  implementar  qualidade  de  vida  nas  comunidades

necessitadas, principalmente a população enferma em internação em nosocômicos,

creches,  asilos  e  afins  na  cidade  de  Belo  Horizonte,  proporcionando  lazer  e

entretenimento  através  da  doação  de  alegria  e  atenção  especialmente  com

produções culturais e artísticas.

A referida Associação, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao

processo, está em pleno e regular funcionamento desde 2006, sendo a sua diretoria

constituída  de  pessoas  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando  que

desabone a conduta delas. Outrissim, a entidade não remunera os membros de sua

diretoria  pelo  exercício  de  sua  funções,  não  distribui  lucros,  vantagens  nem

bonificações a dirigentes, associados ou Conselheiros, sob nenhuma forma. Assim,

por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.798/2011

Declara de utilidade pública a ONG Estilo de Vida Saudável, com sede no Município
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de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a ONG Estilo de Vida Saudável, com

sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Tenente Lúcio

Justificação: A ONG Estilo de Vida Saudável, com sede no Município de Sabará,

entidade constituída como pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, tem

como finalidade promover o desenvolvimento da cultura e das artes regionais.

Com esse propósito, promove eventos culturais e artísticos; realiza treinamentos,

cursos e pesquisas nas áreas de educação, assistência social, lazer, esporte e defesa

do meio ambiente; estimula a população a participar de atividades voltadas para a

geração de emprego e renda; contribui para o bem-estar de seus associados e para

sua  plena  integração  na  vida  comunitária;  luta  pela  defesa  da  criança  e  do

adolescente;  presta  orientação  sobre  segurança  alimentar  e  previne  o

desenvolvimento de dependência química.

Por essa razão, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este projeto de

lei, que pretende outorgar à ONG Estilo de Vida Saudável o título de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.799/2011

Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992, que declara

de preservação permanente, de interesse comum e imune de corte, no Estado de

Minas Gerais, o pequizeiro (“Caryocar brasiliense”) e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 2° da Lei nº 10.883, de 2 de outub ro de 1992, passa a vigorar com a

seguinte redação: 

“Art.  2° –  O  abate  do  pequizeiro  (“Caryocar  brasili ense”)  só  será  admitido  nos

seguintes casos: 



1517
____________________________________________________________________________

I – quando necessário à execução de empreendimento, obra, plano, atividade ou

projeto de utilidade pública ou de relevante interesse social, mediante autorização do

órgão ambiental competente;

II  –  em  área  urbana  ou  distrito  industrial  legalmente  constituído,  mediante

autorização do Conselho Municipal de Meio Ambiente – Codema – e, supletivamente,

na ausência deste, pelo órgão ambiental estadual competente;

III  –  em  área  rural,  quando  a  manutenção  de  espécimes  no  local  impedir  a

implantação  de  empreendimento  agrícola  ambientalmente  viável,  mediante

autorização do órgão ambiental competente. 

§ 1º – Os órgãos e as entidades a que se referem os incisos do “caput” deste artigo

deverão, consideradas as características de clima, de solo, a incidência natural da

espécie, em maior ou menor densidade, na área a ser ocupada pelo empreendimento

e a  tradição agroextrativista  da região,  exigir  formalmente do empreendedor,  com

base em parecer  técnico  fundamentado,  o  plantio  de  dez a  vinte  e  cinco  mudas

catalogadas e identificadas do “Caryocar brasiliense” por árvore a ser abatida, como

condição para conceder a autorização para o abate do pequizeiro.

§ 2° – Caberá ao responsável pelo abate do pequizei ro, com o acompanhamento de

profissional legalmente habilitado, o plantio das mudas a que se refere o § 1º e o

monitoramento do seu desenvolvimento pelo prazo mínimo de cinco anos, bem como

o  plantio  de  novas  mudas  para  substituir  aquelas  que  não  se  desenvolverem,

garantido  o  acesso  da  comunidade  local  aos  frutos  produzidos  pelas  árvores

plantadas.

§ 3º – O plantio a que se refere o § 1º será efetuado no território do Município em

que  se  localiza  o  empreendimento,  em  sistema  de  enriquecimento  florestal  e,

preferencialmente, em área de reserva legal e em área de preservação permanente.

§ 4º – O agricultor familiar e o empreendedor familiar rural, assim considerados nos

termos da legislação federal pertinente, serão isentos das taxas e do ônus dos custos

para  obtenção  da  autorização  dos  órgãos  ambientais  estaduais  para  o  abate  do

pequizeiro.

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.
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Zé Maia

Justificação:  A  declaração  legal  do  pequizeiro  como  espécie  de  preservação

permanente no Estado de Minas Gerais  faz jus  à importância dos seus frutos na

alimentação  dos  habitantes  da  área  de  ocorrência  da  espécie  e  na  composição

paisagística dos campos mineiros. A proteção da espécie associa-se, também com

grande relevância, à cultura dos povos do cerrado. 

A eficácia da  lei  é  notória  nas áreas  rurais  incorporadas  ao processo produtivo

agrícola após a sua vigência, incutindo nos cidadãos o respeito pelo pequizeiro e

contribuindo para a manutenção de diversas espécies de animais silvestres que se

utilizam dele como abrigo e fornecedor de alimento. No entanto, a larga distribuição

geográfica  do  pequizeiro  no  Estado  tem  dificultado  e,  por  vezes,  inviabilizado  a

implantação  de  empreendimentos  agrícolas  que  dependem  da  utilização  de

equipamentos de operação incompatível com a presença de árvores. Ilustram bem a

dificuldade a que nos referimos os plantios irrigados por pivôs centrais. O pivô central

é um sistema de irrigação por aspersão, composto de conjunto de motobomba ligado

a um braço móvel, seccionado em lances e torres sobre rodas, que giram em torno do

próprio eixo, exigindo espaços amplos e livres para seu funcionamento.

Temos,  ainda,  regiões do  Estado em que a ocorrência do  pequizeiro se dá em

densidade muito menor do que nas regiões onde está associado tradicionalmente ao

modo de vida da população, como o Norte e o Noroeste do Estado. O Triângulo é um

desses  casos  em  que  o  “Caryocar  brasiliense”  não  faz  parte  da  cultura

agroextrativista local, não integra as culturas de subsistência dos habitantes da região

e  muito  menos  traz  algum impacto  em sua economia.  Sua importância,  como já

reconhecemos  acima  e  reforçamos  agora,  reside  na  manutenção  de  diversas

espécies de animais silvestres, especialmente da avifauna, os quais utilizam o pequi

como alimento e a árvore como abrigo, e, também, na manutenção da diversidade

florística. 

Por  esse motivo,  sugerimos  estabelecer  no  texto  da  lei  que  o  órgão ambiental

competente do Estado ou o Codema, conforme cada caso, deverão elaborar parecer

técnico fundamentado determinando a substituição de cada árvore retirada por um

número  entre  dez  a  vinte  e  cinco  mudas  da  mesma  espécie,  observadas  as
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características  de clima,  de solo, a incidência natural  do pequizeiro, em maior ou

menor  densidade,  na  área  a  ser  ocupada  pelo  empreendimento,  e  a  tradição

agroextrativista da região.

Uma vez que, para as áreas urbanas e distritos industriais,  a Lei  n° 17.682, de

2008,  ajustou  o  texto  da  norma original  para  permitir,  sob  condições  especiais  e

compromisso de reposição por plantio, a supressão de pequizeiros, esta proposição

pretende pacificar a questão também para os empreendimentos rurais, tendo em vista

sua grande importância para o PIB mineiro. Vale lembrar que a sugerida autorização

para a supressão de árvores de pequi no campo está condicionada às situações em

que alguns exemplares impedem a instalação de empreendimentos agrícolas com

grande prejuízo econômico e social, ao passo que a retirada dessas poucas árvores e

sua substituição por  um número exponencialmente maior  podem ser classificadas

como ações de baixo impacto ambiental. 

-  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 1.800/2011

Declara de utilidade pública a Associação Habitacional de Inconfidentes - AHI - com

sede no Município de Inconfidentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Habitacional  de

Inconfidentes - AHI -, com sede no Município de Inconfidentes. 

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

Sala das Reuniões, 18 de maio de 2011.

Ulysses Gomes

Justificação: A Associação Habitacional de Inconfidentes tem como objetivo zelar e

defender os cidadãos, buscando a melhoria da qualidade de vida de seus associados

no que diz respeito a moradia, vida social, lazer, alimentação, nutrição, saúde, meio

ambiente, urbanismo; lutar pela complementação de renda de seus associados, bem

como ao estímulo à criação de cooperativas comunitárias de produção de alimentos.

Cumprindo os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, peço apoio
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de meus pares à aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº 716/2011, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito de Belo Horizonte pedido de estudo técnico para a instalação de redutor de

velocidade nas vias que menciona, localizadas no Bairro Lajedo. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 717/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria  de  Esportes  e  da  Juventude pedido  de providências  para  garantir  a

iluminação do Estádio Municipal Jurandir Ferreira, localizado no Distrito de Perpétuo

Socorro, no Município de Belo Oriente. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 718/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social, pelo

lançamento  do  Programa  Cartão  Trabalhando  a  Cidadania.  (-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº  719/2011,  do  Deputado  Dilzon  Melo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Tribunal de Contas do Estado pedido de providências para a realização de inspeção e

auditoria  nos  contratos  licitatórios  realizados  pelas  prefeituras  que  receberam

recursos estaduais e foram citadas na Operação Convite Certo, da Polícia Federal. (-

À Comissão de Administração Pública.)

Nº 720/2011,  do Deputado Jayro Lessa,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Clélio Campolina Diniz, Reitor da UFMG, pela inauguração

da Unidade de Onco-Hematologia Pediátrica Professor Marcos Borato Viana.

Nº  721/2011,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Sra.  Tereza  da  Gama  Guimarães  Paes,  Diretora-

Presidente  do  Hospital  da  Baleia,  pelo  recebimento  do  Prêmio  Dr.  Pinotti  como

Hospital Amigo da Mulher, outorgado pela Câmara dos Deputados.

Nº  722/2011,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Aécio Neves, Senador, pela indicação do Hospital da
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Baleia para receber o Prêmio Dr. Pinotti co mo Hospital Amigo da Mulher, outorgado

pela Câmara dos Deputados. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 723/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido  de informações sobre os  investimentos por ela  realizados  em

preservação e proteção ambiental de bacias hidrográficas, nos últimos cinco anos,

incluindo a relação entre o valor investido e o lucro da empresa.

Nº 724/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Cemig  pedido  de  informações  sobre  os  investimentos  por  ela  realizados  em

preservação e proteção ambiental de bacias hidrográficas, nos últimos cinco anos,

incluindo a relação entre o valor investido e o lucro da empresa.

Nº  725/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  e  à  Diretoria-Geral  do  IMA  pedido  de

informações sobre a ocorrência de problemas de saúde ou óbitos que tenham sido

causados  pelo  consumo  de  queijo  minas  artesanal.  (-  Distribuídos  à  Mesa  da

Assembleia.)

Nº 726/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que  se  investigue  a

autoria e as circunstâncias da autorização administrativa de porte de arma, fora da

unidade  prisional  em  que  atuava,  concedida  a  José  Euclides  de  Lima,  Agente

Penitenciário.

Nº 727/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

à Superintendência da Polícia Federal no Estado pedido de providências para que se

investigue  denúncia  relativa  a  autorização  que  teria  sido  concedida  a  Agentes

Penitenciários lotados na Penitenciária Nelson Hungria para que, a partir de 5/4/2011,

portassem armas durante o período de folga, em suas residências. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  728/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Presidente da Copasa-MG pedido de providências para a mudança

da sede de seu escritório no Município de Caxambu a fim de atender à legislação que

dispõe sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência.

Nº 729/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
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à Procuradoria-Geral de Justiça, à Defensoria Pública-Geral do Estado, à Presidência

do  Tribunal  de  Justiça,  à  Secretaria  de  Defesa  Social,  ao  Comandante-Geral  da

Polícia  Militar,  à  Chefia  da  Polícia  Civil,  à  Presidência  do  Conselho  Estadual  de

Defesa dos Direitos Humanos, à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da

República, à Diretoria do Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de

Minas  Gerais,  ao  Procurador-Chefe  Regional  do  Ministério  Público  Federal,  à

Defensora Pública-Chefe da Defensoria Pública da União no Estado, à Presidência

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ao Delegado do Ministério do

Desenvolvimento  Agrário  no  Estado  e  à  Superintendência  Regional  do  Incra  no

Estado pedido de providências para garantir a segurança necessária aos moradores

do Quilombo Brejo dos Crioulos, localizado nos Municípios de São João da Ponte, de

Varzelândia e de Verdelândia.

Nº  730/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para que seja dada

especial  atenção  à  investigação  da  quadrilha  especializada  em  assaltos  em

residências, que foi presa em 11 de maio, em Betim.

Nº 731/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o 1º-Sgt. PM Fortunato Tobias, o Cb. PM Márcio Geraldo

Augusto, o Sd. Wesley Flamarion e o Sd. Cleberson Luis de Farias, policiais militares

da Rotam, pelo eficiente trabalho desempenhado na apreensão dos assaltantes que

praticaram  a  chamada  saidinha  de  banco  em  6/4/2011,  nesta  Capital,  e  na

recuperação do dinheiro.

Nº 732/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Comando Regional da Polícia Rodoviária Estadual em

Passos, pelo excelente trabalho da Companhia na região.

Nº  733/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Prefeito Municipal de Passos cópia das notas taquigráficas da 5ª

Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  para  implantar

medidas de prevenção social contra a criminalidade no Município.

Nº  734/2011,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Delegacia  Regional  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  no
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Estado, à Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária, à Subsecretaria de

Agricultura  Familiar  da  Seapa,  à  Presidência  do  Conselho  Estadual  de

Desenvolvimento Rural Sustentável e à Diretoria-Geral do Iter pedido de providências

para modificar os trâmites das propostas de crédito fundiário no âmbito da Unidade

Técnica Estadual, de modo a permitir que, uma vez aprovadas na Câmara Técnica,

sejam  encaminhadas  diretamente  às  instituições  financeiras,  dispensando  a

obrigatoriedade de aprovação prévia pelo Plenário.

Nº 735/2011, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, em que solicita

seja encaminhado à Delegacia Regional do Ministério do Desenvolvimento Agrário no

Estado, à Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária, à Subsecretaria de

Agricultura  Familiar  da  Seapa,  à  Diretoria-Geral  do  Iter-MG  e  à  Presidência  do

Conselho  Estadual  de Desenvolvimento  Rural  Sustentável  pedido de  providências

para  promover  a  descentralização  da  assistência  à  organização  documental  das

propostas a serem submetidas ao Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Do Deputado Marques Abreu em que solicita seja encaminhado à Mesa desta Casa

pedido de providências para a adaptação de seu prédio com vistas a facilitar o acesso

de pessoas com deficiência e, caso já exista projeto nesse sentido, para que seja

realizado com urgência. (- À Mesa da Assembleia.)

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  dos  Deputados  Sargento

Rodrigues, André Quintão e Gustavo Valadares.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Esporte, de

Defesa do Consumidor, de Turismo, do Trabalho, de Saúde, de Assuntos Municipais e

de Fiscalização Financeira e do Deputado Bonifácio Mourão.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Sr.  Presidente,  Deputado  José  Henrique,

Deputado Jayro Lessa, antes de iniciar meu pronunciamento, atendendo a solicitação

do  Deputado  Luiz  Henrique,  concedo-lhe  aparte  para  que  faça  referência  a  um

assunto importante.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Obrigado, Deputado Gustavo Valadares,
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pelo aparte. Sr. Presidente, recebi hoje um manifesto de mais de 100 Prefeitos da

Área Mineira da  Sudene -  já  conversei  com o nobre  Deputado Rogério  Correia -

solicitando que esta Casa se una em prol dos interesses de Minas Gerais. 

Sabemos que o Senador  Aécio Neves encaminhou ao Senado e à Câmara um

pedido de extensão de prazo da Medida Provisória nº 512, que concede benefícios

fiscais  para  indústrias  automotivas  que venham a se instalar  na  Área Mineira  da

Sudene.  No próximo dia 20,  a Presidente Dilma irá sancionar  ou não a extensão

dessa medida provisória. Portanto, apelo a esta Casa. Já conversei com o Deputado

Rogério Correia, Líder do Bloco Minas sem Censura, e tenho certeza de que ele, a

exemplo de Humberto Costa, apoiará a extensão da Medida Provisória nº 512, tão

importante para Minas Gerais. Já há empresas querendo se instalar na Área Mineira

da Sudene. Então, mais uma vez, apelo, em nome de Minas Gerais, ao bom-senso.

Vamos mobilizar esta Casa, juntamente com os Prefeitos e as lideranças regionais,

em prol de Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares* - Parabenizo o Deputado Luiz Henrique. Essa será

a única maneira que o governo federal terá para amenizar o mau serviço que prestou

a nós, mineiros, quando da edição da medida provisória para levar de Minas Gerais

para Pernambuco a nova planta industrial da Fiat Automóveis. Acredito que essa seja

uma maneira  de  tentar  amenizar  as  perdas  que causaram  à  Minas  por  meio  da

edição dessa medida provisória.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o que me traz à tribuna nesta

tarde é, mais uma vez, lamentar a ausência de investimentos do governo federal em

Minas Gerais. Parece-me, Deputado Rômulo Viegas, que a Presidenta Dilma quer

fazer algo inédito no mundo: transformar o território mineiro em uma ilha. Já estamos

ficando sem estrada; estamos ficando sem ponte; estamos ficando sem aeroporto; e

estamos  ficando  sem  ferrovia.  Considero  que  este  seja  o  objetivo  da  Presidenta

Dilma: fazer de Minas uma ilha.

Não bastasse a falta de investimento na BR-381 - assunto que nós Deputados já

estamos roucos de tanto falar  e reivindicar ao longo dos últimos oito  anos -;  não

bastasse a falta de investimento na BR-040, Belo Horizonte-Barbacena; não bastasse

a falta de investimento no Anel Rodoviário de Belo Horizonte; não bastasse a falta de
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investimento no metrô da nossa Capital;  não bastasse a falta  de investimento em

segurança pública no nosso Estado; o Ministro da Fazenda da Presidenta Dilma tem

feito um “road show” no mundo, levando aos quatro cantos do planeta as principais

obras do governo federal no País. Ele diz que o Brasil se encontra em um momento

excepcional,  e que os poucos gargalos  de infraestrutura que ainda existem serão

solucionados pelo governo federal. 

Quando  faz  uso  desse  discurso  para  levar  os  investidores  estrangeiros  a

acreditarem mais no Brasil, ele apresenta este “paper”, com o mapa do Brasil e os

investimentos prioritários do governo federal para os próximos quatro anos. O único

Estado que não está aqui contemplado com investimentos de primeira importância,

de primeira linha, é Minas Gerais, o que comprova mais uma vez que a vontade e o

objetivo do governo federal e da Presidenta Dilma é fazer de Minas uma ilha sem

qualquer investimento.

Entre os investimentos listados aqui, temos a Hidrelétrica Santo Antônio, no Norte

do País; a Ferrovia Norte-Sul; a BR-101, no Rio Grande do Sul; o Rodoanel de São

Paulo,  no  qual  o  governo  vai  investir,  embora  São  Paulo  já  tenha  um  rodoanel

praticamente pronto; o metrô de São Paulo, de 50 a 100 vezes maior do que o de

Belo Horizonte, dos mineiros - mesmo assim, o governo federal alardeia mundo afora

que vai continuar investindo no metrô de São Paulo -; o Angra 3 - apesar do que

aconteceu no Japão recentemente com as usinas nucleares, o governo federal está

investindo e aportando recursos na Usina Angra 3 -; o Porto de Santos; o Porto de

Açu; outra ferrovia e ainda a Usina Belo Monte; mas nada em Minas Gerais.

Trato disso não para fazer picuinha política; o que quero é chamar a atenção e pedir

a colaboração das Deputadas e dos Deputados do PT, que aqui  cumprem o seu

papel, para convencer o governo federal a investir em Minas, começando do nosso

Aeroporto Internacional de Confins. Minas já é geograficamente privilegiada porque

se encontra praticamente no centro do País. Confins é comprovadamente um dos

melhores aeroportos do País, é dos que menos fecham por questões climáticas e tem

previsão para sua expansão - para o segundo terminal, para o aeroporto industrial,

tudo  programado  e  planejado.  Aliás,  o  governo  de  Minas  gastou  e  investiu

contratando uma consultoria, em Cingapura, de mestres e doutores em expansão de
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aeroportos em todo o mundo. Hoje, temos o Masterplan - apresentado no final do ano

passado, na nossa Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, pelo

Subsecretário de Assuntos Internacionais, Luiz Antônio Athayde - até 2030, planejado;

tudo pronto.

Antes de conceder aparte ao Deputado Rômulo, gostaria, então, de conclamar os

Deputados do PT nesta Assembleia Legislativa a nos ajudarem a mostrar ao governo

federal e à Presidenta Dilma que o Aeroporto de Confins é, sim, prioridade. No meio

de abril, o Ministro Palocci chegou a anunciar que os aeroportos de Guarulhos, de

Campinas - Viracopos -, de Brasília, de Belo Horizonte - Confins - e do Rio de Janeiro

- Galeão - seriam lançados no primeiro edital para parceria com a iniciativa privada,

que  é  o  que  todos  defendemos  e,  na  verdade,  é  a  saída  e  a  solução  para  os

problemas dos aeroportos de todo o Brasil. Isso aconteceu no mês de abril. Passados

15 dias, quando já estávamos comemorando, otimistas quanto às obras do Aeroporto

de Confins com vistas à Copa do Mundo, em 2014, recebemos uma ducha de água

fria do governo federal, que disse que iria priorizar o que precisa ser priorizado e,

nesse mote, priorizou Guarulhos e Viracopos, o aeroporto de Campinas.

Convenhamos, senhoras e senhores: respeito o povo e a cidade de Campinas, mas

acho,  Deputado André Quintão,  que nós,  mineiros,  e Confins  temos força e peso

muito  maiores  do  que  os  do  Aeroporto  de  Viracopos,  até  mesmo  para  a  malha

aeroviária. 

Se  perguntássemos  às  companhias  aéreas  qual  dos  aeroportos  precisa  ser

ampliado  com  maior  prioridade,  Viracopos  ou  Confins,  com  certeza  elas  diriam

Confins. Mas, na contramão disso tudo, o governo federal anuncia que apenas os

aeroportos  de Viracopos,  de  Guarulhos e de  Brasília  seriam contemplados nesse

primeiro momento com a PPP. 

Deputado Rômulo Viegas, não me esqueci de V. Exa. Daqui a pouco lhe concederei

um aparte.

Gostaria de dizer que Minas não abre mão e não desistiu dessa batalha. Deputado

Carlos Mosconi, na semana passada, o governo de Minas foi a Brasília e entregou à

Infraero  um  projeto  feito  por  estudiosos  e  empresas  de  Cingapura,  que  têm  um

Masterplan  para  o  aeroporto  até  2030.  Eles  apresentaram  à  Infraero  uma  nova
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possibilidade,  convidando-a  a  participar  desse  novo  modelo  da  PPP,  onde

participariam o governo do Estado, a própria Infraero e, principalmente, a iniciativa

privada. De novo a bola estará com a Infraero e com o governo federal. Em 2014 já

teremos um aeroporto com as obras de expansão do Terminal 1 prontas. Aliás, ontem

foram  abertos  os  envelopes,  mas  não  foi  anunciado  o  vencedor  da  licitação  de

expansão do Terminal 1. Mesmo que essas obras de expansão do Terminal 1 estejam

concluídas, a sua previsão de expansão será para um fluxo de 8.500.000 passageiros

por  ano,  sendo que 7.500.000 já tivemos no ano de 2010.  Em 2014,  se não me

engano, teremos mais de 10.000.000 de pessoas. Portanto, um déficit de 2.000.000

de pessoas. Ora, o governo federal pretende investir um valor de R$300.000.000,00

na  expansão  do Terminal  1  para  ficar  pronto  em  2014,  e  já  terminará  as  obras,

precisando de mais dinheiro. Isso demonstra claramente a falta de planejamento do

governo federal, em especial, da Infraero, Deputado André Quintão.

Eu e o Deputado Jayro Lessa estávamos agora a pouco conversando no Plenário e

comparando a Infraero com o DNIT - vejam a que ponto cheguei. O DNIT é o pior dos

piores  órgãos  do  mundo.  Gastaremos  quase  R$300.000.000,00  na  expansão  do

Terminal 1, que não servirá para a Copa de 2014. 

Antes de concluir, Sr. Presidente, concedo um aparte ao Deputado Rômulo Viegas

e, em seguida, ao Deputado André Quintão. Peço-lhes que sejam rápidos e rasteiros

como a linha do Atlético Mineiro.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Gustavo

Valadares. V. Exa. faz um pronunciamento de extrema importância. Às vezes penso

que o assunto privatizações foi moda na época eleitoral e agora volta à cena. No

entanto,  é  necessário  ter  coragem,  é  necessário  ter  atitudes.  Estamos  vendo  a

necessidade de  fazer  reformas  estruturantes  no  que diz  respeito  à  infraestrutura.

Queremos que o Brasil se destaque ao receber todas essas pessoas envolvidas e

que nos visitarão na Copa de 2014. Acredito que, por parte do governo do Estado e

por parte do governo federal, as intenções são boas. O que precisamos ver realmente

são ações mais efetivas.

Recentemente, aqui na Casa, houve uma discussão interessante, a qual entendi

como uma intervenção muito forte do governo federal no que diz respeito à gestão da
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Vale. E, agora, estamos vendo a Vale ser chamada para apoiar o consórcio da usina

de Belo Monte. Não entendo se isso é uma concessão, uma privatização ou uma

meia concessão. Quer dizer, são assuntos que daqui a pouco tempo virão à moda, e

teremos condições de avaliar até onde o Estado realmente está tendo competência

para  assumir  as  suas  deficiências  ou  repassá-las  em  parceria  com  as  iniciativas

privadas. A nossa preocupação com o aeroporto do Estado é grande. Gostaria de

destacar o seu pronunciamento e, quem sabe, contar com o apoio dos parlamentares

desta Casa que são ligados ao governo federal.

O Deputado André Quintão (em aparte)*  -  Cumprimento-o pelo pronunciamento,

naquilo  que  tange  à  necessidade de uma união  nossa  para  trazer  investimentos

federais para Minas.

Nesse sentido, gostaria de comentar a declaração do Deputado Luiz Henrique. A

proposta do Senador  Aécio Neves à Medida Provisória nº  512 foi positiva, com o

objetivo  de  estender  benefícios  fiscais  a  empresas  automotivas  no  âmbito  dos

Municípios vinculados à Sudene. Como o prazo desses benefícios será extinto em

maio, se houver possibilidade, considero importante, Deputado Gustavo Valadares,

que a Presidenta Dilma prorrogue o prazo dessa medida até o dia 31 de dezembro.

Então deixo uma sugestão concreta.

Como foi  o  Deputado  Luiz  Henrique  que  trouxe  o  assunto,  sugiro  que  hoje  e

amanhã  possamos  colher  as  assinaturas  dos  Deputados  e  Deputadas  em  um

documento da Assembleia. O Senador Humberto Costa estará nesta Casa amanhã,

na  Comissão  de  Reforma  Política,  às  14  horas,  oportunidade  que  teremos  de

entregar  o  documento  diretamente  a  ele  e,  quem sabe,  buscarmos  equacionar  a

situação. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares* - Parabenizo V. Exa. pela ideia. Sugiro também

que façamos isso de maneira institucional. Não sei se o Presidente estará na Casa,

mas, se estiver, que os Deputados da Assembleia Legislativa façam a entrega desse

documento no gabinete da Presidência, antes ou depois da reunião da Comissão de

Reforma  Política,  para  que  este  se  transforme  realmente  em  uma  reivindicação

institucional da Casa e dos 77 parlamentares. É apenas uma sugestão.

Sr.  Presidente,  para  terminar,  peço-lhe  30  segundos.  V.  Exa.  sempre  agiu  com
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muito boa vontade com este parlamentar e sei que me concederá isso.

Deputado André Quintão, apenas quero dizer que o caso do Aeroporto de Confins

está me parecendo uma manobra para fazer de Minas um Estado fragilizado na luta

pela abertura da Copa de 2014. Acreditem as senhoras e os senhores. A única coisa

que falta em Minas e em Belo Horizonte, especialmente, para podermos receber a

Copa na sua abertura é a expansão do aeroporto, Deputado Paulo Lamac. A questão

da rede hoteleira, que era um problema, já está sendo solucionada. Temos três ou

quatro  hotéis  cinco  estrelas,  de  primeira  linha,  que já  estão  sendo  construídos  e

estarão concluídos até o final de 2013. V. Exa. conhece muito bem, pois acompanha

o Prefeito em suas andanças. Até antes da Copa das Confederações, lembra-me o

Deputado  João  Vítor  Xavier  -  já  vou  terminar,  Sr.  Presidente.  Então  a  questão

hoteleira já está resolvida. Quanto à mobilidade urbana, Belo Horizonte é a cidade

que mais tem trabalhado para tentar resolver o problema. Esse é o grande desafio

das grandes metrópoles, das grandes cidades. Em referência aos estádios, Minas é o

Estado que está mais avançado,  em dia com suas obrigações.  O que falta  é um

aeroporto adequado para atender os turistas de todo o mundo. O belo-horizontino

sabe receber como ninguém os turistas, em especial, os estrangeiros. Falta-nos boa

vontade  do  governo  federal  para  apresentarmos  um  aeroporto  de  primeira  linha.

Muito obrigado, Presidente, pela boa vontade.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que me

trouxe a  esta  tribuna foi  um pronunciamento  feito  ontem,  nesta  Casa,  quando se

afirmou que não existe déficit zero em Minas, que isso é história, que não é verdade.

Então procuramos apurar a verdade ou não do déficit zero em Minas Gerais. Para

isso, contamos com a participação direta do Deputado João Leite. Conseguimos uma

divulgação,  com  o  Secretário  de  Fazenda,  que  já  havia  sido  apresentada  no

documento “Informações da dívida fundada”, no dia 16 de maio.

Em 31/12/2010,  a  dívida  atingiu  o  total  de  64,4  bilhões  de  reais,  sendo  que  3

bilhões de reais são relativos a financiamentos obtidos em organismos internacionais,

tais como Bird, BID e assim por diante, que perfazem a dívida externa. O saneamento
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das  dívidas  em  Minas  Gerais  contribuiu  muito  para  que  contássemos  com  o

endividamento externo, com o financiamento do BID e do Bird para tantas obras em

Minas, inclusive do Proacesso. Perfazem a dívida interna 61,4 bilhões de reais, sendo

dívida renegociada 54,8 bilhões de reais;  e outras dívidas, incluindo a Cemig, 5,1

bilhões de reais. 

Vamos fazer uma análise histórica para chegar à conclusão de se existe ou não

déficit zero em Minas Gerais. Dívida negociada em 1998, quando o Governador era

Eduardo Azeredo: 10,1 bilhões de reais de dívida mobiliária, e 4,7 bilhões de reais de

saneamento do sistema financeiro. No tempo de Eduardo Azeredo, tínhamos uma

dívida externa de 14,8 bilhões de reais. Em 2002, o estoque da dívida já chegava a

27,9 bilhões de reais. Isto é, no governo do PMDB, que veio após Eduardo Azeredo, a

dívida aumentou 88% em quatro anos. No governo de oito anos de Aécio e Anastasia,

a dívida aumentou 96%. Aumentou mais em quatro anos do que em oito.

Isso aconteceu porque, no governo Aécio e Anastasia, a dívida foi amortizada em

17,7  bilhões  de  reais,  em  pagamento  de  juros  e  do  principal.  Em  1998,  a

renegociação da dívida era imperativa para o Estado de Minas Gerais, assim como

para todos os outros Estados brasileiros. Todos queriam a renegociação. De 1998

para cá, já se passaram 13 anos, nos quais as coisas mudaram. Em 1998, tínhamos

resquícios  fortes  de  inflação,  que  hoje,  lamentavelmente,  está  voltando.  Aquela

renegociação feita no governo Eduardo Azeredo de 1998 era necessária. Todos os

Estados e Municípios brasileiros estavam querendo a renegociação, que foi feita.

Quais foram os problemas advindos da renegociação? Correção: o índice pactuado,

IGP-DI, mais 7,5% ao ano. No período, enquanto o IGP-DI acumulou acréscimos de

203,7%,  o  IPCA  cresceu  apenas  120,2%,  índice  também  acumulado.

Comprometimento  da  receita:  13%.  Há  muito  tempo  o  Confaz  tem  buscado

alternativas para reduzir o percentual, mas não consegue. O serviço da dívida em

2011 deverá ficar de 3,8 bilhões de reais a 4 bilhões de reais, absolutamente dentro

dos limites orçamentários de 13% da receita.

O Estado de Minas Gerais, mais uma vez, em 2011, terá déficit zero. Déficit é o

desequilíbrio entre a receita e a despesa. Quando Aécio Neves assumiu em 2003, o

desequilíbrio era de 2,4 bilhões de reais. Em menos de um ano, ele chegou ao déficit
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zero, não houve mais um desequilíbrio entre receita e despesa. Não vamos confundir

déficit com dívida do Estado. O governo federal deve mais de 1 trilhão de reais em

dívida  interna.  Todos  sabem  disso.  Déficit  é  o  desequilíbrio  entre  a  receita  e  a

despesa. Esse desequilíbrio, que era de 2,4 bilhões de reais quando Aécio assumiu,

acabou. Em 2011, será novamente déficit zero. Os juros da dívida estão incluídos no

Orçamento de 2011.

Crescimento da receita em 2011. Embora no primeiro quadrimestre tenha ocorrido

crescimento próximo a 12% em relação ao mesmo período do ano anterior,  esse

percentual não deverá ser mantido durante o ano. 

O primeiro quadrimestre de 2010 ainda refletia parte da crise financeira de 2009, e

o segundo,  particularmente em agosto, apresentou expressivo aumento de receita

decorrente de anistia de dívida ativa.

Chamo a atenção, ao final destas considerações, de todos os Deputados e de todos

os  que  nos  estiverem  assistindo.  Precisava  haver  disponibilidade  decorrente  de

possível redução do índice de comprometimento. O serviço da dívida em 2011 estará

na casa de 4 bilhões de reais,  correspondente a 13% da receita corrente líquida.

Havendo redução, mínima que seja, por exemplo, se o governo federal fizer com que

o serviço da dívida caia de 13% para 10% em Minas Gerais e em outros Estados, o

governo do Estado terá pelo menos R$1.000.000.000,00 para suas atividades, até

para reajuste dos vencimentos de servidores de modo geral.  Isso precisa ser dito

aqui, já que se cobra tanto do Estado.

A destinação da receita de Minas precisa  ficar  esclarecida  também. O pessoal:

37%. Mas por que 37%? Porque o Presidente Lula, no final do seu governo, assinou

um  decreto  para  beneficiar  o  Rio  de  Janeiro  e  a  Bahia,  retirando pensionistas  e

aposentados dessa soma. Aí ficou em 37%. Mas só os encargos gerais do Estado,

que abrangem aposentados e pensionistas, respondem por mais 15%. Então, vai de

37  para  52.  Os  outros  Poderes  -  Judiciário,  Legislativo  -,  incluindo  o  Ministério

Público, mais 11%. Só aí vai para 63%. Sem falar nos investimentos obrigatórios com

a educação, a saúde e assim por diante. Esses esclarecimentos eram necessários.

O Deputado  Rômulo  Viegas (em aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Bonifácio

Mourão,  Líder  do  nosso  Bloco  Transparência  e  Resultado.  V.  Exa.  esclarece,  de
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forma muito objetiva, muito real e concreta, a diferença entre a dívida e o déficit zero.

Não é à toa que o Banco Mundial recebeu muito bem o ex-Governador Aécio Neves e

o então Governador Anastasia, aplaudiu o choque de gestão de Minas e tornou-se

parceiro do governo do Estado, reconhecendo a eficiência da gestão administrativa.

Portanto, que isso fique esclarecido.

A dívida interna do Estado não tem nada a ver com o déficit zero, que procurou

reequilibrar despesas e receitas no contexto do Orçamento do Estado. A dívida do

Estado vem rolando há alguns bons anos, assim como a dívida do governo federal.

Vários gestores públicos nas esferas federal e estadual tiveram esse problema; as

dívidas de cada ente federado se acentuaram.

Mas, na verdade, meu pronunciamento é para novamente fazer uma reflexão aqui,

Deputado Bonifácio Mourão. O governo federal tem em suas mãos todo o controle

financeiro  do  País  com  a  arrecadação  tributária.  Se  o  governo  federal  tem

sensibilidade para diminuir os juros das dívidas dos Estados, se tem sensibilidade

para repassar mais recursos financeiros para Estados e Municípios, tenho certeza

absoluta  de  que  as  condições  da  saúde,  os  salários  dos  servidores  públicos,  a

infraestrutura e a educação seriam bem melhores. Portanto, o governo federal que

está aí até o presente momento - a Presidente Dilma está demonstrando energia e

disposição para fazer um bom trabalho, e esperamos que o faça - deveria ter essa

sensibilidade, deveria ouvir o ex-Governador e atual Senador Aécio Neves para rever

o pacto federativo. Os Prefeitos estiveram em Brasília.

Outra coisa mais grave, quando apontamos aqui a falta de investimentos “macro” -

estou-me referindo a investimentos maiores - do governo federal em Minas Gerais, os

colegas apresentam relações de convênios com as prefeituras e o governo federal.

Mas os Prefeitos não estão recebendo esse dinheiro. Há uma burocracia forte na

Caixa Econômica, os Prefeitos não recebem. Deixo esse alerta.

Explico a todos que estão nos assistindo que o déficit zero é uma coisa, a dívida

pública, a dívida interna do Estado é outra. Os governos Aécio Neves e Anastasia

estão de parabéns, porque tiveram o aval  do Banco Mundial.  Deputado Bonifácio

Mourão, parabéns, pelo seu pronunciamento.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Nobre Deputado Mourão, cumprimento V.
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Exa. por nos trazer o assunto desse pagamento de dívida do Estado, que de fato

reduziu muito a capacidade de investimento. O que Minas hoje paga em termos de

dívida  é mais  ou menos equivalente ao volume de investimentos nos 57  projetos

estruturadores. Esse é um tema que tem que fazer parte da agenda da Assembleia

Legislativa.  O  Deputado  Adelmo  até  propôs  ao  Presidente  Dinis  Pinheiro  que

instalássemos aqui uma comissão especial para que formatássemos uma proposta e

a discutíssemos no âmbito do governo federal. Sinceramente, não discutirei se foi o

Azeredo  que  contraiu  a  dívida.  O  Presidente,  à  época,  era  Fernando  Henrique

Cardoso. Não tenho procuração para defender o ex-Governador Itamar Franco, que

hoje é Senador e que, inclusive, apoiou a eleição do Governador Aécio Neves. Creio

que o governo Itamar Franco foi muito prejudicado pela retaliação do governo federal,

que até mesmo impediu o ex-Governador  Itamar Franco de contrair  empréstimos.

Durante o governo Lula, todas as vezes em que o governo estadual precisou, obteve

o aval da Assembleia, da Oposição e do Ministério da Fazenda. 

Estou me esforçando, Deputado Mourão, para não entrar nessas questões e olhar

para frente, como fiz diante da sugestão do Deputado Luiz Henrique. Amanhã virá

aqui o Senador Humberto Costa, junto ao qual faremos gestão, porque a proposta do

Senador Aécio Neves - de estender a concessão de benefícios - é boa para o Estado

de Minas Gerais.

No caso da dívida, é a mesma coisa. O quadro inflacionário mudou, está diferente

do daquele período. A economia brasileira está mais sólida, e o Estado brasileiro está

mais forte. Acho pertinente todos buscarmos sensibilizar o governo federal em um

processo de renegociação da dívida mineira e, nesse sentido, parabenizo V. Exa.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Muito  obrigado  por  seu  habitual  bom-senso,

Deputado André Quintão. 

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputado  Mourão.  Tenho

lembrança dessa dívida,  assim como a Assembleia a tem. Quando o Governador

Azeredo  assumiu,  Minas  Gerais  já  possuía  essa  dívida.  O  grande  problema  era

sabermos  qual  sua  procedência.  A dívida  era  com  credores  internacionais,  eram

dívidas perdidas. Assim, o governo federal fez acordo com Minas Gerais e com todos

os outros Estados. Essa situação não era apenas de Minas Gerais.  A situação de
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Goiás era muito pior: era de falência total. O nosso companheiro Marconi Perillo sofre

atualmente por causa dessa dívida. Naquele momento, foi contratado um indexador,

que atendia Minas Gerais. Era um indexador ligado a “commodities”, com o preço das

“commodities”, do petróleo, muito baixo, e também com o do dólar. Àquela altura, por

conta do Plano Real, era praticamente US$1,00 por R$1,00. 

O  Deputado  José  Henrique,  que  votou,  lembra-se  disso.  Fizemos  uma  arranjo

naquele momento que interessava. A dívida era do governo Azeredo? Não. Quando o

Governador Azeredo assumiu, a dívida já existia. Eram dívidas internacionais, eram

dívidas  da  liquidação  dos  bancos.  Dívidas  de  banco,  creio  eu,  que  vale  a  pena

levantarmos em algum momento, para sabermos qual foi o partido que as contraiu e

que deixou Minas Gerais na situação atual. 

O que interessa para Minas Gerais, para Goiás e para outros Estados? Interessa

mudar o indexador. Tivemos, no ano passado, 5% de inflação. O indexador da dívida

elevou o percentual para 13%, além dos 7,5% de juros. O que o governo do Estado

de  Minas  Gerais  quer?  O  que  o  governo  de  Goiás  quer?  Querem  mudar  esse

indexador. Pode ser inflação, por exemplo. Aí será interessante. 

Já concluo, senhor Presidente, só para trazer essa lembrança, que é importante.

Essa é a luta de Goiás e de Minas Gerais para que o governo federal aceite isso. O

governo federal,  que, quando assumiu,  transferia  28% de R$1.000.000.000.000,00

para os Estados e para os Municípios, e agora transfere apenas 19,4%. 

Não é possível que não tenhamos possibilidade de fazer uma negociação e de ter

outro  indexador  em  relação  a  essa  dívida.  Muito  obrigado  e  parabéns  pelo  seu

pronunciamento, que traz a verdade histórica a este Plenário.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Nós  é  que  agradecemos  a  V.  Exa.  os  seus

oportunos esclarecimentos, Deputado João Leite.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Bonifácio Mourão, saúdo V. Exa.

dizendo que muitos dos pares chegam depois de iniciado o debate e não pegam o

início da fala de V. Exa., com a contundência e a clareza com que V. Exa. encerra

suas falas. Por que digo isso? Ontem, nesta Casa, de forma leviana, foi posto em

dúvida o choque de gestão do governo Aécio-Anastasia. E V. Exa., de forma clara,

contundente, cristalina, e com os números em mãos, mostra aos incrédulos que o pior
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dos  cegos é aquele  que não quer  enxergar  as  verdades colocadas  à sua frente.

Mostra a clareza do que é realmente o choque de gestão.

Para embasar ainda mais a fala de V. Exa., cito que até mesmo São Paulo, um dos

Estados mais ricos da União, em 2027 poderá estar falido, em decorrência da dívida

com a União.

Para terminar,  Sr. Presidente, quero saudar V. Exa. pela forma responsável com

que traz as  informações,  as notícias,  os  esclarecimentos, primando pela  verdade.

Assim  tem  feito  também  o  nosso  Senador  Aécio  Neves  no  Senado  Federal.

Oportunamente quero  apresentar  aqui  esses feitos,  para conhecimento  de  todo o

povo mineiro. Parabéns pela fala, Deputado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Nós é que agradecemos, Deputado Duarte Bechir.

Deputado Duarte Bechir, outros Deputados que nos apartearam e nobres Deputados

de  modo  geral,  na  verdade  precisamos  reestabelecer  o  diálogo  neste  nível  na

Assembleia.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Só para fazer um registro. A fala do

Deputado Duarte Bechir mostra como é perigoso o governo do PSDB. São Paulo é

governado há 20 anos pelo PSDB e já anuncia que o Estado está falido pela obra dos

tucanos.

O Deputado Bonifácio Mourão -  A conclusão é tão precipitada que não merece

comentário da minha parte.

Para encerrar as minhas palavras, gostaria apenas de dizer a todos os Deputados,

como bem assinalou aqui o Deputado Gustavo Valadares, que, se o governo federal

não pode dar importância a Minas Gerais,  se isola Minas Gerais no mapa,  como

demonstrado aqui  novamente - o que já foi  objeto de uma ação nossa perante o

Ministério Público -, se não promove uma repartição tributária mais justa neste país,

isto é, se não muda o pacto federativo, para que haja uma distribuição mais justa dos

recursos para Estados e União, pelo menos que escute o apelo de todos os Estados

brasileiros que compõem o Confaz e diminua pelo menos a 10% esses 13% que se

descontam.  Como  disse  muito  bem  ontem  o  Deputado  Antônio  Júlio,  eles

representam mais de R$400.000.000,00 de pagamento por mês. Isso seria o bastante

para dar aumento aos servidores e fazer inúmeras obras, principalmente sociais, para
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Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador. 

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores da

TV Assembleia, pessoas que estão nas nossas galerias. Traz-nos a esta tribuna hoje

um  assunto  da  maior  importância  para  o  Brasil,  para  Minas,  sobretudo  para  o

Triângulo Mineiro.  Há alguns dias concedemos uma entrevista coletiva aqui,  junto

com o Bloco Transparência e Resultado, sobre um escândalo nacional. Está aqui a

Deputada Liza Prado, que estava conosco e conhece muito bem o problema sobre o

qual falaremos aqui: o descaso do governo federal com a BR-153, principalmente no

trecho que cruza o Triângulo Mineiro. Como eu disse aqui,  Deputada Liza Prado,

Deputados Elismar Prado, Bosco, Luiz Humberto Carneiro, Romel,  enfim, pessoas

que  transitam  pelo  Triângulo  e  que  certamente  utilizam  a  BR-153,  temos  uma

situação ali,  meu caro Deputado Luiz Henrique,  que é  um descaso e  demonstra,

claramente,  a  retaliação  do governo  federal  com  Minas  Gerais,  sobretudo  com o

Triângulo  Mineiro.  A BR-153  está  duplicada  da  divisa  de  Minas  com  Goiás  para

Brasília. Foi feita a concessão da divisa de Minas com São Paulo até o Estado do

Paraná. Ficou exatamente o trecho do Triângulo Mineiro sem a duplicação ou sem

maiores investimentos expressivos que dessem àquela rodovia melhores condições

de uso. Meu caro Deputado Mourão, há um detalhe importante. Passam pela BR-153

10 mil veículos por dia. Desses, 80% são caminhões de carga. O que nos trouxe à

tribuna no dia em que demos a entrevista coletiva foi um relatório do Ministério da

Justiça que coloca o trecho da rodovia que corta o Município de Prata, no Triângulo

Mineiro, na confluência com Uberlândia, como o trecho mais violento, com mais alto

índice de acidentes do Brasil, com uma curiosidade: tem o dobro de ocorrências do

segundo colocado. Então, se o governo federal trabalha com prioridades, se deve

atacar aqueles pontos com maior  problema,  com um maior  número de acidentes,

essa parte do Triângulo Mineiro, como eu disse aqui,  que corta os  Municípios  de

Frutal,  de  Comendador  Gomes,  de Prata,  de  Monte  Alegre  de  Minas,  de  Campo

Florido, de Fronteira, deveria ser contemplada. Se esse trecho é o que tem o maior

número de acidentes e ocorrências do País, deveria ser o primeiro a ter os cuidados



1537
____________________________________________________________________________

do governo federal, do DNIT e do Ministério dos Transportes. Para nós que estamos

ali, o que vemos é o descaso do governo federal com Minas Gerais, é a retaliação do

governo federal com o Triângulo Mineiro e com o nosso Estado.

Quero referir-me a um pequeno detalhe e o faço como registro. Embora tenhamos

falado aqui  na entrevista  coletiva,  o  relatório  do  Ministério  da Justiça  teve  pouca

repercussão aqui na Capital, na região central de Minas Gerais, demonstrando que já

é uma reclamação do Triângulo Mineiro. Não falo relativamente ao governo estadual,

aliás  os  Governadores  Aécio  Neves  e  Antonio  Anastasia  têm  dado  ao  Triângulo

Mineiro o que nunca tivemos, atenção, investimentos e recursos. Observamos, até

pelo fato de o Triângulo estar distante da Capital e por ser considerada uma região

rica, que esse assunto, que para mim é um escândalo nacional, foi recebido aqui na

Capital como algo a mais. Falamos aqui diariamente da BR-381, do Anel Rodoviário,

do metrô, mas nenhuma voz se levanta, quer da imprensa, quer da mídia, quer dos

formadores de opinião da Capital, em defesa dessa rodovia. Não há uma palavra em

defesa da BR-153. Conclamo sobretudo os parlamentares do PT, do PCdoB a nos

ajudar, ajudar Minas, o Triângulo Mineiro a cobrar do governo federal providências

para que a BR-153 esteja no plano de investimentos da União.

A Deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  -  Deputado  Zé Maia,  cumprimento-o  pelo

pronunciamento e quero dizer que conheço perfeitamente a BR-153 e o sofrimento de

todas as pessoas que transitam nessa rodovia, principalmente, como V. Exa. disse,

pessoas de cidades como Pirajuba, Campo Florido, Uberlândia, Comendador Gomes,

enfim,  de  toda  a  nossa  região.  Vemos  o  sofrimento,  a  violência  contra  aquelas

pessoas. Ser considerado o trecho mais violento do País é muito grave. É o descaso

com  nossas  rodovias,  o  abandono  do  Triângulo  Mineiro  em  relação  às  rodovias

federais. Veja como o traçado dessa rodovia é perigosíssimo. Veja bem o traçado que

o  DNIT  fez  para  a  rodovia  que  passa  por  Araguari,  que  constantemente  causa

acidentes. Entramos com uma representação, questionando a BR-381 e agora a BR-

153. Muitas pessoas ficaram sem os seus pais ou membros de sua família devido à

violência nas nossas rodovias. 

Creio  que é  preciso  fazer  bem mais  do  que fizemos.  Precisamos cobrar  e,  até

mesmo,  acompanhar  a  nossa representação,  feita  juntamente  com os Deputados



1538
____________________________________________________________________________

João Leite e Bonifácio Mourão e V. Exa. A BR-381 e o local onde a ponte caiu são

grandes preocupações. Vemos caminhões bitréns passando dentro de Mariana, de

Sabará, onde existem casarios antigos, como os de Ouro Preto. É um absurdo que

nossas rodovias continuem assim. Devemos fazer uma grande caravana também no

Congresso e no Senado, para fazer pressão. A nossa bancada mineira deve defender

a estadualização das estradas federais, porque o Estado está mais próximo e teria

condições de rediscutir, no pacto federativo, mais recursos para essa região. Quem

sofre com toda essa dificuldade são os Deputados, os Prefeitos e o povo. Gostaria de

solidarizar-me  e  dizer,  Deputado  Zé  Maia,  que  a  nossa  bancada,  do  Triângulo

Mineiro, está solidária com o senhor, principalmente na representação que fizemos ao

Ministério Público Federal. Podíamos agendar uma reunião para cobrar o andamento

dessa  representação  assinada  pelos  dois  blocos.  Realmente,  espero  que  isso

aconteça, pois o nosso povo não pode ficar morrendo quando passa pelo trecho de

rodovia que corta o Município do Prata, conhecida como a rodovia mais violenta do

Brasil. Percebemos o descaso com a nossa região. Não podemos permanecer dessa

forma, Deputado Zé Maia. Vamos também falar com a Presidenta, na qual votei, a

quem apoiei e acredito que é uma Presidenta que realmente mereceu meu voto e

empenho. Tenho certeza de que tenho também que ir atrás disso, para cobrar o que o

povo de Minas e do Triângulo Mineiro necessita. 

O Deputado Zé Maia* - Agradeço à Deputada Liza Prado, que enriquece o nosso

pronunciamento com informações preciosas sobre o estado de conservação da BR-

153, sobretudo no trecho do Triângulo Mineiro. 

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Zé Maia, queria fazer aparte a V.

Exa. e um complemento muito importante a sua fala. Quando do feito recente da

ponte que caiu sobre o Rio das Velhas, na BR-381 ao Norte, estivemos presentes no

local,  ao lado dos Deputados  João Leite,  Gustavo Valadares e Bonifácio Mourão,

como forma não de protesto, mas de luta veemente pela estadualização das rodovias

federais no Estado de Minas Gerais. Quantos mil quilômetros de rodovias federais

cortam o nosso Estado? Essas rodovias estão sendo bem cuidadas? Essas rodovias

estão sendo policiadas? São questionamentos que faço. Quem nos assiste em casa

ou neste Parlamento dará comigo, no mesmo tom, a mesma resposta. Não temos
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policiamento  nas  BRs,  nem  rodovias  devidamente  pavimentadas  para  o  fluxo  do

progresso que representa Minas Gerais na nação brasileira. Quem somos? O que é

Minas Gerais? Qual importância o Estado tem para o resto da Nação? Com que o

povo mineiro contribui para a edificação deste país? O que vale Minas Gerais para o

governo federal? Deputado Zé Maia, ficamos entristecidos de não termos hoje, em

Brasília, o respaldo. E a dívida que o Brasil tem com Minas Gerais? Se voltarmos no

tempo, à época de Juscelino Kubitschek, lembraremos os seus feitos em rodovias, ou

se  buscarmos  tudo  aquilo  que  Minas  Gerais  deu  ao  Brasil,  constataremos  que

certamente merecíamos melhor sorte do governo federal. V. Exa. expõe uma ferida, a

BR que passa pelo Triângulo, que compreende a localidade onde V. Exa. trabalha

politicamente com mais intensidade, mas conhece também os demais caminhos que

levam Minas Gerais a São Paulo ou ao Sul. Somo-me à fala de V. Exa. nesta tarde.

Sou, como sempre fui, companheiro, para que possamos corrigir os erros e mudar as

coisas  que  estão  no  caminho errado.  No  caso da BR-256,  do  Triângulo  Mineiro,

solidarizo-me com V. Exa. Quero dizer ao povo dessa região que, apesar de não ter

melhor sorte no governo federal, tem em V. Exa. um bravo defensor daquela gente.

Digo isso com respeito. V. Exa. tem a credibilidade do governo de Minas para resolver

as pendências inerentes a sua região.  Parabéns pela fala.  Desejo-lhe muita sorte

porque, para esperar algo do governo federal, precisamos mesmo de muita sorte. 

O Deputado Zé Maia* - Deputado Duarte Bechir, agradeço-lhe a intervenção e as

suas palavras. V. Exa. tem sido sempre uma voz e uma luz brilhante nesta Casa na

defesa dos mais altos interesses do povo de Minas Gerais. Gostaria de tratar apenas

de mais dois  temas, caro Deputado Paulo Guedes,  sobre a questão da dívida de

Minas com a União, que foi retratada pelo Deputado Bonifácio Mourão. Falaremos de

todos eles. É importante destacar primeiro que Minas Gerais está pagando 18,5% ao

ano de juros da dívida. Isso é impagável. O governo paga e a dívida aumenta, mas

está honrando religiosamente o compromisso de Minas com a União. Sr. Presidente,

aprovamos  hoje  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  um

requerimento para realizarmos uma audiência pública na Assembleia, a fim de tratar

da questão da dívida de Minas com a União. Além disso, chamar para esta Casa o

Ministério da Fazenda, a Secretaria de Fazenda e de Planejamento, os Senadores
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mineiros,  para iniciarmos por Minas essa cruzada da renegociação da dívida dos

Estados com a União. Não podemos ter uma madrasta como estamos tendo hoje.

Não estou dizendo do atual governo, mas a União está acabando com os Estados. É

preciso destacar. O governo federal não investe dinheiro em Minas e nos Estados. Na

verdade, está investindo o dinheiro de Minas, ou seja, do povo mineiro, pois pagamos

ao ano - aliás, pagaremos, em 2011, R$4.000.000.000,00 só dos juros da dívida de

Minas com a União.  Portanto o dinheiro que o governo federal  investe em Minas

Gerais é do povo deste Estado, dos tributos dos mineiros. Não há investimento do

governo federal  em Minas.  A proposta do Senador Aécio Neves é que o governo

pegue esses R$4.000.000.000,00 e diga onde Minas deve investir, mas não leve o

dinheiro para a União, a fim de trazer para aqui depois os investimentos, fazendo

bonito com o chapéu alheio, construindo as obras daqui com o dinheiro do povo de

Minas e querendo levar o crédito para o governo federal. Esse é um outro escândalo

nacional. 

Sr. Presidente, começaremos por esta Casa. Queremos realizar um grande debate

e levá-lo para todos os Estados da Federação. Se o governo federal está fazendo os

investimentos nos Estados, repito, é com o dinheiro do povo dos Estados. Finalizo,

para falar sobre o déficit zero. O Prof. Mourão nos deu uma aula hoje. O equilíbrio

das contas é zero em relação à receita e às despesas. Quem não entende assim ou é

absolutamente ignorante nessa matéria ou está usando de má-fé, porque o déficit

zero nada mais é do que o equilíbrio das contas: a receita igual às despesas. A dívida

evidentemente não está nesse contexto.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Zé Maia, V. Exa. nos trouxe um

tema importante, que é a questão das rodovias e das estradas. Tenho certeza de que

um volume de investimentos está se aplicando no Brasil  nos últimos oito  anos. O

governo  do  Presidente  Lula  pegou  este  país  aos  cacos.  O  governo  FHC  ficou

praticamente oito anos sem investir nada nas rodovias federais. Graças a Deus hoje

já podemos andar pelo Brasil, pois a maioria das rodovias federais está recuperada.

Posso citar aqui as BRs-040 e 135, que vai daqui a Montes Claros e de Manga a

Montalvânia - aliás, era um trecho de serra que está sendo asfaltado agora - e tantas

e  tantas  outras  obras.  Então  são  mais  de  7  bilhões  só  do  DNIT  investidos  nas
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rodovias federais em Minas Gerais e obras do PAC. Muitas estão em andamento e

outras em processo de licitação. Tenho certeza de que isso será feito pelo governo

federal. V. Exa. falou sobre as dívidas. Somos realmente favoráveis à renegociação

das dívidas do Estado. Aliás, V. Exas. dizem que a dívida de Minas hoje é impagável.

Nessa época, esse acordo macabro foi feito pelo Governador Azeredo, do PSDB,

com o Presidente Fernando Henrique, que também era desse partido e que, por sinal,

perseguiu Minas durante oito anos, deixando este Estado a pão e água. Então quero

relembrar que hoje o déficit zero, tão propagado por Aécio, tão falado por Anastasia e

por todos vocês, caiu. E todos, e o próprio Senador Aécio Neves, admitem que Minas

deve R$60.000.000.000,00, que a dívida é impagável. E eu pergunto: cadê o déficit

zero? Então, é mais uma máscara que cai da administração do ex-Governador Aécio

Neves.

O Deputado Zé Maia* - Caro Deputado Paulo Guedes, permita-me discordar de V.

Exa.  Primeiro  é  preciso  lembrar  a  BR-381,  em  que  o  ex-Presidente  Fernando

Henrique Cardoso duplicou 600km em direção a São Paulo, e o ex-Presidente Lula

não continuou a duplicação de nem um quilômetro dessa BR. Então, não é verdade.

E é muito natural que o governo do Presidente Lula tenha investido mais do que o do

Presidente Fernando Henrique. É sempre assim, num País em desenvolvimento o

governo seguinte tem de investir mais que o anterior, porque o País está crescendo.

O ex-Presidente Fernando Henrique estabilizou o País. A partir daí começou a reação

dos investimentos, que não teve a mesma atenção que tivemos no governo do PT.

Portanto,  em  relação  ainda  à  questão  da  dívida,  caro  Deputado  Paulo  Guedes,

desses R$60.000.000.000,00, 90% é com o governo federal. E é preciso dizer que

Minas  está  pagando  religiosamente  em  dia,  não  deve  nada  ao  governo  federal

daquilo que foi cumprido. Só que a dívida aumenta, e é isso que temos de renegociar.

Se  não  tivéssemos  feito  a  renegociação  lá  no  governo  do  Presidente  Fernando

Henrique, Minas já estaria quebrada. O Presidente Fernando Henrique foi sensível, e

já que o Presidente Lula não foi, esperamos que a Presidente Dilma tenha compaixão

dos Estados brasileiros, do povo, de Minas e do Brasil, renegociando a dívida. Isso

porque estamos pagando impostos aqui para pagar os juros da dívida de Minas com

o governo federal. E nós temos a obrigação de mudar essa situação insustentável.
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* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constitução  nº  18/2011,  do

Deputado  Duarte  Bechir  e  outros,  que  dispõe  sobre  a  ação  declaratória  de

constitucionalidade e dá outras providências: pelo Bloco Transparência e Resultado:

efetivos - Deputados Luiz Henrique e Bosco; suplentes - Deputados Anselmo José

Domingos  e  Célio  Moreira;  pelo  Bloco  Minas  sem Censura:  efetivos  -  Deputados

Paulo  Lamac  e  Carlin  Moura;  suplentes  -  Deputados  Almir  Paraca  e  Celinho  do

Sinttrocel; pelo BPS: efetivo - Deputado Duarte Bechir; 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 Constitução nº 20/2011, do Deputado Elismar Prado,

da  Deputada  Liza  Prado  e  outros,  que  acrescenta  parágrafo  ao  art.  38  da

Constituição do Estado: pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputados

Sebastião Costa e Zé Maia; suplentes - Deputados Neilando Pimenta e João Vítor

Xavier;  pelo  Bloco  Minas  sem  Censura:  efetivos  -  Deputados  Elismar  Prado  e

Adalclever Lopes; suplentes - Deputados Rogério Correia e Ivair Nogueira; pelo BPS:

efetivo - Deputado Romel Anízio;  suplente - Deputado 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  728/2011,  da
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Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 729/2011, da Comissão

de Direitos Humanos, 730 a 733/2011, da Comissão de Segurança Pública, e 734 e

735/2011, da Comissão de Política Agropecuária. 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 Esporte - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em

17/5/2011,  do  Projeto  de  Lei  nº  953/2011,  do  Deputado  Carlos  Pimenta,  e  do

Requerimento  nº  523/2011,  do  Deputado Anselmo José Domingos;  de  Defesa do

Consumidor  -  aprovação,  na  11ª  Reunião  Ordinária,  em  17/5/2011,  dos

Requerimentos nºs 575 e 631/2011, da Comissão de Assuntos Municipais; de Turismo

- aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 17/5/2011, do Requerimento nº 643/2011,

do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva;  do  Trabalho  -  aprovação,  na  2ª  Reunião

Extraordinária,  em  17/5/2011,  dos  Requerimentos  nºs  620/2011,  da  Comissão  de

Direitos  Humanos,  623/2011,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  641/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 644/2011, do Deputado Duarte Bechir; de Saúde -

aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 18/5/2011, dos Projetos de Lei nºs 582/2011,

do  Deputado  Elismar  Prado,  e  822/2011,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  e  do

Requerimento  nº  635/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  de  Assuntos

Municipais - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 18/5/2011, dos Requerimentos

nºs  639,  640  e  690/2011,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva;  e  de  Fiscalização

Financeira - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 18/5/2011, do Requerimento nº

625/2011,  do  Deputado  Délio  Malheiros  (Ciente.  Publique-se.);  e  pelo  Deputado

Bonifácio Mourão - indicando o Deputado Juninho Araújo para membro efetivo da

Comissão do Trabalho (Ciente. Designo. Às Comissões.).

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 contidos na Mensagem nº 60/2011

(2), do Governador do Estado, solicitando a retirada de tramitação das Indicações nºs

23 e 24/2011, e do Deputado Gustavo Valadares, solicitando a retirada de tramitação

do Projeto de Lei nº 1.600/2011 (Arquivem-se as indicações e o projeto.); nos termos
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do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 428/2011; e,

nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimento  do

Deputado  André  Quintão,  solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

3.407/2009.

Questões de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Posso fazer uso da palavra? Serei bem rápido.

Para  ficarem  tranquilos,  Deputado  João  Leite  e  demais  Deputados  da  base  do

governo, esclareço que, diferentemente do que estão imaginando, estou preocupado

em encontrar soluções. Não vim falar de governo, vim para encontrarmos soluções

para os grandes desafios do momento. O Deputado Bonifácio Mourão se manifestou

aqui  e  na  Comissão de Fiscalização  Financeira  com o objetivo  de  debatermos a

dívida do Estado. Quero informar a este Plenário, aos meus colegas Deputados, que

foi protocolizado nesta Casa - aliás, discutimos com o Presidente, Deputado Dinis

Pinheiro, a necessidade de fazermos esse debate - o pedido da constituição de uma

frente parlamentar em defesa da negociação e da renegociação da dívida do Estado

de Minas Gerais com o governo federal. Isso é absolutamente necessário e urgente.

Essa questão não é do PT, do PSDB, de partidos da Situação ou da Oposição, é de

interesse  do  Estado,  da  sociedade.  Portanto,  vamos  fazer  a  discussão  com

serenidade.  Vamos  verificar  como  essa  dívida  evoluiu  ao  longo  da  história,  os

responsáveis  pela  sua constituição e  muito  mais.  Essa análise tem de nos servir

como solução do problema, para sabermos como avançar. É necessário e urgente

que  avancemos  na  renegociação  da  dívida.  Não  temos  que  tratar  se  o  governo

federal tem uma relação de madrasta com o governo de Minas, isso foi fruto de uma

negociação. Não importa que tenha sido o PSDB que tenha feito uma má negociação.

Naquele momento ela parecia ser boa, interessante, pois a situação ainda era pior.

Mas a situação é ruim. E, por muito tempo, o governo do PSDB de Minas deveria ter

discutido a questão. Não importa. Agora é o momento. Vamos discutir e debater o

problema. Tenho certeza de que vamos encontrar sensibilidade por parte do governo

federal para avançarmos em defesa dos interesses do Brasil defendendo também os

interesses de Minas.
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Quero  também,  Sr.  Presidente,  manifestar  o  meu  aplauso  aos  brasileiros  e

brasileiras, aos prestadores de serviço, aos usuários e suas famílias que celebram

hoje,  em  Belo  Horizonte,  de  modo  espetacular,  de  forma  bonita  e  alegre,  a  luta

antimanicomial. Na Praça Sete e na Rua Rio de Janeiro acontece uma concentração

belíssima de pessoas de diferentes regiões de Minas, de pessoas loucas - loucas por

amor,  por justiça e por melhores condições de vida; enlouquecidas para que este

Brasil  seja melhor,  tratando a todos com dignidade. Essas pessoas estão lutando

contra a situação, que permaneceu por muito tempo, de opressão extrema em nome

da saúde, às vezes exercida por profissionais da saúde: o tratamento das pessoas

com sofrimento mental. Felizmente, essa luta está ganhando cada vez mais adeptos,

mais força, mais apoio e solidariedade, na intenção de que as pessoas não sofram

mais em função de terem alguma limitação, dificuldade ou sofrimento mental. Que

essas pessoas encontrem no mundo, no espaço das ruas e da famílias, em todos os

lugares, uma condição digna de acolhimento, compreensão, respeito e amor - uma

relação amorosa. Assim, saúdo a todos os que fazem essa bela luta antimanicomial.

Por último, quero tratar de uma questão, aqui lembrada insistentemente, mas numa

postura polarizada,  que não nos cabe:  a situação das estradas de Minas. Muitos

abordam essa questão como se o Estado fosse melhor e estivesse acima do governo

federal. Mas ele não está. As estradas que o governo faz, Deputado João Leite, não

têm acostamento, também são pagas com o dinheiro do Estado, têm buracos e estão

mal conservadas. Algumas novas, recentes, já precisam de reparos, de melhorias.

Então, ao invés de ficarmos nessa picuinha, falando um do outro, proponho que, com

uma análise séria na Comissão de Transporte, levantemos o problema das estradas

de Minas. Pensar em transferir as estradas federais para o Estado não adianta, pois

Minas não está cuidando das suas pernas, não está dando conta de cuidar de si.

Melhor  do  que  isso  seria  fazermos  um  bom  diagnóstico,  com  um  levantamento

dessas estradas. As estradas, Deputado João Leite, que estão matando os mineiros e

o povo brasileiro estão sob a responsabilidade do Estado ou do governo federal. Ou

seja,  não  importa  com  quem  elas  estão,  o  que  importa  é  que  elas  estão  mal

estruturadas,  mal  sinalizadas,  mal  conservadas,  e  precisamos  melhorá-las.  Se  a

Assembleia de Minas topar fazer isso, não tenho dúvida de que vamos dar um salto
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de qualidade, analisando as estradas e a nossa dívida e pensando naquilo que vá

colocar Minas bem posicionada entre os Estados não por estar vendendo um produto

que  não  dá  segunda  safra,  mas  por  ter  uma  grande  política  no  processo  de

desenvolvimento, de valorização e de dignificação do povo mineiro, tratando bem os

professores, o pessoal das Polícias Civil e Militar e o pessoal da saúde - que hoje

está maltratado - e observando os princípios constitucionais.

Neste último aspecto, não se trata de fazer o que fez recentemente, substituindo

pessoas porque o Ministério Público manda estabelecer o limite contratual de dois

anos - não se pode contratar por mais de dois anos. Aí, o Estado contrata, prepara e

qualifica as pessoas, mas, passados dois anos, manda todo o mundo embora, sem

realizar concurso público. A ideia constitucional de limitar o contrato a dois anos é a

ideia do contrato extraordinário, para que, dois anos depois, o Estado esteja apto a

realizar o concurso público, permitindo que as pessoas que já trabalham no Estado

estejam  de  acordo  com  o  fundamento  constitucional  de  ingresso  nos  serviços

públicos por meio de concurso. É isso o que queremos. Então, Deputado Rômulo,

muitas vezes fico incomodado com uma discussão que estou achando vazia e pobre,

muito mais voltada para o ataque entre as pessoas do que para a busca da solução

dos problemas. Tenho certeza de que, se quisermos - e acredito nisso -, poderemos

fazer esta Assembleia muito melhor do que está e produzindo resultados muitos mais

importantes para atender os interesses do povo de Minas.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, primeiramente faço um apelo à base do

governo e a todos os Deputados desta Casa para voltarmos a ter reuniões à tarde

como as que eram realizadas aqui,  em anos anteriores.  Em várias  reuniões,  não

pudemos usar a palavra pelo art. 70, já que sempre pedem para encerrar os trabalhos

por  falta  de quórum. Às vezes não há quórum para a votação,  mas o há para a

discussão, para o debate, e isso é muito salutar. Na verdade, estou com saudade da

legislatura  passada,  quando  V.  Exa.  e  o  Deputado  Doutor  Viana  presidiam  as

reuniões, oportunidades em que usávamos todo o expediente, que é um direito do

parlamentar. A nossa base está cobrando, mas não podemos falar sobre o que nos

chega.  Nem sempre queremos criticar  o governo.  As  pessoas têm entendido que

usamos a tribuna apenas para criticar o governo. Não é para isso! A crítica também é
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importante, e o nosso papel aqui, enquanto parlamentar da Oposição ou da Situação,

é defender a nossa região, a nossa base; é apoiar o que está certo e criticar o que

está  errado.  Essa  é  a  função  do  parlamentar.  Portanto,  o  apelo  que  faço  aos

Deputados  da  base  do  governo  é  para  deixarem  as  coisas  fluírem.  Assim,  com

certeza o clima vai melhorar nesta Casa e as votações serão mais tranquilas. Se

permanecer esse acirramento, daqui a pouco ninguém mais poderá falar. Desde a

semana passada, tento usar a tribuna, mas não consigo. Agora usarei os 5 minutos a

que tenho direito para anunciar que, na última quinta-feira, estivemos no Palácio com

o Governador Anastasia, acompanhando o Ministro da Integração Nacional, Fernando

Bezerra, que veio anunciar a liberação dos recursos para a barragem do Jequitaí.

Deputado Sávio Souza Cruz, essa obra, que custará R$300.000.000,00, beneficiará

18  Municípios.  Serão  irrigados  34.000ha,  e  a  obra  contribuirá  também  para  a

revitalização do Rio São Francisco. Serão mais 34m3 de água por segundo.  Quer

dizer,  a barragem de Jequitaí vai  devolver um volume maior de água ao Rio São

Francisco que aquele que vai ser usado na transposição. Gostaria de dizer ainda que

o governo federal, por meio do PAC, tem previsto para Minas Gerais um investimento

de R$60.800.000.000,00. Ou seja, é mais do que a dívida de Minas, é mais do que o

déficit  zero.  Portanto,  queremos  fazer  aqui  uma discussão  aberta,  calorosa.  Não

vamos ficar apenas fazendo acusações, dizendo que não existem investimentos. Só

no  Ministério  da  Integração  Nacional  há  mais  R$300.000.000,00  em  obras  de

revitalização da rede de esgoto em todas as cidades da calha do São Francisco. O

Ministro prometeu ao Governador que voltará aqui, no próximo mês, para anunciar

mais uma obra de R$500.000.000,00 para a Barragem José Alencar, antiga barragem

de  Congonhas,  que  garantirá  o  abastecimento  de  água  para  Montes  Claros  nos

próximos 30 anos. Então, são muitos os investimentos em todas as áreas de Minas

Gerais. É importante dizer que o Estado de Minas Gerais nunca foi tão bem tratado

como no governo Lula e como está sendo agora no governo da nossa Presidente

Dilma, que é mineira, de Belo Horizonte, e gosta do povo mineiro. Ela está provando

isso na prática. Muitas vezes vemos o próprio colega Deputado João Leite - por quem

tenho um carinho especial - dizendo que o investimento do governo federal em Minas

é zero. O Deputado João Leite contradiz a fala do Governador, pois, quinta-feira, vi
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Anastasia se derreter em elogios ao Ministro Fernando Bezerra e à Presidente Dilma,

dizendo que há uma sintonia entre o governo federal  e o nosso Estado e que o

relacionamento da Presidente da República com o Governador está muito bom. Isso

fluirá muito mais. Então, o Governador fala uma coisa no Palácio, e a sua base fala

outra coisa aqui para as câmeras. Então gostaria de dizer aqui que o que ouvi do

Governador na nossa presença e na do Ministro foi totalmente diferente do que estou

ouvindo aqui, no Plenário, de alguns Deputados da base do Governador. O Deputado

Rogério Correia está falando aqui - e tem razão - que o problema é que aqui tem a

base do Anastasia  e  a  base do Aécio.  Não  escutei  críticas  a  Dilma da  base  do

Anastasia, porque esta sabe que a Presidente está contribuindo. O problema aqui é a

base do ex-Governador Aécio Neves, que não admite e não colabora, nem mesmo

com  o  Anastasia.  Nada  se  vota  aqui.  Nem  quórum  está  tendo.  A Oposição  está

presente. Podem ver que nós, os 23 Deputados, estamos aqui no Plenário, marcando

presença.  Mas  colocam  a  culpa  na  Oposição,  dizendo  que  somos  nós  que  não

queremos votar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Paulo Guedes que a palavra

pelo  art.  70,  regimentalmente,  somente  será  concedida  depois  de  discutidas  ou

votadas as matérias de cada uma das fases da 2ª Parte da reunião. Dessa forma,

votaremos primeiro as matérias constantes da pauta, caso haja quórum para votação.

Caso haja número regimental apenas para a continuação dos trabalhos, poderemos

conceder direto a palavra pelo art. 70.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, agradeço a amizade do Deputado Paulo

Guedes, que pertence à Mesa da Assembleia Legislativa. É importante ele saber que

não existe obstrução. Não chegamos na fase que nos possibilita termos o art. 70. Ele

utilizou muito o art. 70, mas o fez em um momento em que não havia essa obstrução

por obstrução, essa obstrução por indicação de pessoas que comandam as entidades

do governo do Estado. Estamos paralisados nas votações da Assembleia porque não

chegamos nessa fase, pois não foi permitido. Por isso ele não consegue falar pelo art.

70.  Eu,  que,  com muito prazer,  votei  no  Deputado Paulo  Guedes  para compor  a

Mesa, considerei ter sido bom o esclarecimento dado a ele hoje. Como componente

da Mesa, quando a tiver presidindo, não poderá conceder o art. 70, se não forem
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votadas  as  indicações  que  a  Oposição  não  permite.  Novamente,  eles  citam  o

Senador Aécio Neves, o mais querido. O tempo todo, insistem em falar dele. Nós, às

vezes,  até  nos  esquecemos  dele,  mas  eles  não.  Minas  Gerais  não  se  esquece

também, assim como o Brasil. Ele teve um governo reconhecido, que foi reeleito. E

como sempre lembra o meu irmão, Deputado Rômulo Viegas, eles também não se

esquecem do mais eficiente. Temos o mais querido, que é o Senador Aécio Neves, e

o mais eficiente, que é o nosso querido Governador Anastasia. Eles não nos deixam

esquecer do mais eficiente nem do mais querido. Nós também não nos esquecemos

deles. Sr. Presidente, é importante dizermos aqui as verdades. Não temos nada do

governo federal em Minas Gerais. Não há nada. O que há é uma ponte que há mais

de um mês está caída, interrompendo o Mercosul com o Norte e com o Nordeste

brasileiro. O que há do governo federal aqui é uma ponte abalada em Nova União,

que, a qualquer momento, cairá e 300 policiais federais. Não temos mais nenhum. As

estradas  estão  abandonadas.  Fizemos  um  contato  com  o  Sindicato  dos  Policiais

Federais  -  o  Deputado Sargento  Rodrigues estava presente  -,  e  os  números são

impressionantes: 20% de suicídio e abandono da Polícia Federal - algo impensável.

Cuidar das divisas em Minas é impossível para eles, assim como cuidar do crime

federal e do crime internacional que acontecem aqui. Vejam que a nossa segurança

máxima  tem  80  presos  da  Polícia  Federal,  sendo  14  estrangeiros  e  na  Região

Metropolitana. Minas Gerais paga tudo: 99% de investimento no sistema penitenciário

é do governo do Estado. Pagamos R$2.000,00 para cada preso federal em Minas

Gerais. São as verbas que eles liberam. Liberaram verba para o metrô, e até hoje ela

não chegou. Fernando Henrique inaugurou sete estações do metrô, Lula inaugurou

zero,  Dilma...  Vou dar um tempo, vou respeitar  a Presidente, pois entrou agora e

ainda não teve tempo de inaugurar nenhuma estação. Temos só 28km de metrô em

Belo  Horizonte.  Não  foi  feito  nada.  Falam  em  liberação.  Em  2005  foi  liberada  a

construção de uma penitenciária federal em Minas Gerais, mas até hoje os recursos

não chegaram. Não vou nem comentar o que foi dito, porque não vale a pena. Desde

2005 não chega, não chegou nada para o metrô, zero para o rodoanel, zero para a

BR-381. É o governo zero, o governo do Presidente Lula foi zero para Minas Gerais.

Respeito  a  Presidente  Dilma,  vamos  esperar,  mas,  no  mapa  do  Ministro  Guido
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Mantega, Minas Gerais é uma ilha, não tem nada para nós. Se repetimos algo que

não existe milhares de vezes, aquilo vai se tornar uma verdade. Então, milhares de

vezes vão dizer que estão liberando, mas o recurso não chega. Uma mentira dita

milhares de vezes corre o risco de se tornar verdade.

O  Deputado  Carlin  Moura  -  Sr.  Presidente,  primeiramente  quero  prestar  uma

homenagem ao dia 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Belo Horizonte

participará com uma grande caminhada pelo Centro da cidade. Essa luta é um dos

maiores avanços civilizacionais da história do País no campo dos direitos humanos, e

todos os que fazem parte dela estão de parabéns. Sr. Presidente, é importante deixar

muito claro que, se nos últimos meses não houve votação no Plenário desta Casa, foi

em razão da ausência da base governista, que tem 54 Deputados. Toda vez que há

pedido  de  verificação  de  votação,  não  há  presença  dos  Deputados  da  base

governista, que, com 54 Deputados, poderia aprovar até emenda à Constituição do

Estado. Se está havendo alguma obstrução, não é por parte do nosso Bloco Minas

sem Censura. Queremos entender o que está acontecendo com o governo. Confesso

que sou fã de carteirinha do nosso grande líder, o nosso arqueiro de Deus, Deputado

João Leite, mas, se eu contar, ninguém acredita. O Deputado João Leite tem medo de

andar de avião, e fico pensando se, quando ele viaja pelas estradas do Estado de

Minas Gerais, usa uma venda nos olhos. Estamos prestes a inaugurar a duplicação

da BR-262, a BR-040 no sentido de Barbacena, a alça rodoviária de Betim, que está

em pleno andamento, a fábrica de canhões em Sete Lagoas, a ampliação da fábrica

de fertilizantes em Uberaba. O governo do Presidente Lula, que teve aprovação de

mais de 87% dos mineiros, foi um governo de grandes resultados. Não vou ficar aqui

trocando garrafinhas entre governo e Oposição. Nós, do Bloco Minas sem Censura,

desde  o  início  do  ano  legislativo  temos  como  prioridade  ser  uma  Oposição

propositiva, a favor do povo de Minas Gerais. Não é à toa que partiu do nosso Bloco,

por iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposta de uma ampla frente

para renegociação da dívida do Estado de Minas Gerais. Assim como uma família

endividada,  para  amortizarmos  a  dívida  primeiro  precisamos  ter  a  honradez  e  a

clareza de reconhecer as nossas debilidades, reconhecer a dívida. Durante oito anos

de  governo  tucano,  a  dívida  de  Minas  foi  escondida.  Em  nome  de  se  fazer  a
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propaganda do Déficit Zero, eles esconderam a dívida de Minas Gerais nestes oitos

anos. É importante percebermos que o Senador Aécio Neves reconhece que Minas

tem uma dívida consolidada de 60 bilhões de reais, que corresponde, Sr. Presidente,

a quase dois Orçamentos do Estado para 2011, que é de 41 bilhões. Essa dívida

consome 13% só com o serviço de seu pagamento. Queremos, Sr. Presidente, fazer

esse debate de forma ampla. Quando a dívida foi renegociada em 1998, a inflação

era de 40% ao ano. A dívida foi negociada com juros de 7,5%, que correspondiam

mais ou menos a 20% do percentual da inflação. A taxa oficial de juros, a Taxa Selic,

no  governo  Fernando  Henrique  Cardoso  era  de  25%.  Hoje,  graças  à  política

macroeconômica desenvolvida pelo Presidente Lula, a inflação é inferior a 6%, e a

Taxa Selic é de 11,75%. Portanto, se considerarmos o percentual de 20% da inflação,

os juros da dívida deveriam ser de, no máximo, 1,5%. Todos sabemos que, quando

firmamos um contrato em que as condições entre as partes são alteradas, podemos

também modificar as condições do contrato. É isso o que está posto para nós hoje.

Só para esclarecer, Sr. Presidente, isso também é prejudicial para os Municípios, que

também têm uma dívida de 9,5%, eles também estão endividados. Queremos fazer

esse debate. Para alguns mal-informados, esse dinheiro não está indo para o caixa

do governo federal; está indo para a banca financeira, para o mercado financeiro, Sr.

Presidente.  É  o  mercado  financeiro  que  está  se  privilegiando  com  esse  sistema

adotado no País e que tem como rei soberano o grande líder que sempre defendeu

esse modelo, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Queremos refazer esse

debate para colocar realmente Minas Gerais nos trilhos e salvar nosso Estado, para

não fazer como fez o Deputado Duarte Bechir, para não reconhecer que o governo

tucano de São Paulo quebrará o Estado em 2027. Estamos aqui para não deixar isso

acontecer em Minas Gerais, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. Deputadas

e Srs. Deputados,  diante de tantas discussões importantes,  trazidas aqui  desde o

Deputado  Bonifácio  Mourão,  questões  como  o  posicionamento  de  Minas,  a

renegociação de dívida com a União, quero dizer que também ratifico as palavras

proferidas.  Quero  dizer  também  que  o  nosso  Sul  de  Minas,  caríssimo  Deputado

Rômulo Viegas, está em festa. Cumprindo a meta de nosso Governador Anastasia de
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buscar  novas  indústrias,  na  tarde  de  ontem,  o  Estado  pode  recepcionar  a  forte

empresa XCMG, da China,  que,  dentro  de muito pouco tempo,  estará  em Pouso

Alegre. É um investimento de 334 milhões de reais, o que gerará, em um primeiro

momento,  600  empregos  e,  no  desdobramento,  5  mil  empregos  indiretos.  Isso

significa  a  competência  de  nosso  Governador,  a  sua  habilidade,  por  meio  da

Secretária Dorothea Werneck, do Indi e do BDMG, em fazer com que essa empresa

escolhesse Minas Gerais, o nosso Sul de Minas, para essa grande operação, o que

garantirá desenvolvimento e renda para nossa cidade. Quero também dizer que os

investimentos privados em Minas Gerais, anunciados nos quatro primeiros meses do

ano, somam 1,17 bilhões, distribuídos em 40 projetos, segundo dados do Instituto de

Desenvolvimento,  do  Indi.  Isso  nos  remete  à  seriedade  de  Minas  Gerais  em

agasalhar grandes empresas, como a Coca-Cola e a indústria chinesa. Isso traduz a

seriedade do governo, a transparência, a viabilidade técnica dos projetos e a garantia

junto às instituições financeiras por meio de parcerias. Quero dizer a todos que me

assistem que é grande a minha satisfação e, especialmente, a do Sul de Minas em

recepcionar essa gigante chinesa. Faço questão de destacar um voto de louvor ao

Prefeito de Pouso Alegre, Prof. Agnaldo Perugini, que doou uma grande área, com a

autorização da Câmara Municipal,  para receber  essa indústria  na sua cidade, em

nossa região. Essa é uma gestão importante. Posso dizer a todos que nossa região,

assim como outras, tem se destacado. O Sul de Minas especialmente acredita, acima

de  tudo,  que  o  governo  é  um  governo  sério,  que  tem  fornecido  uma  planilha

sustentável para que todos os valores agregados deem continuação à geração de

emprego. Quero que fique registrado nos anais da Casa que o nosso Sul de Minas,

que  a  cidade  de  Pouso  Alegre  parabeniza  o  Prefeito  Agnaldo  Perugini.  Também

parabenizo  o  Presidente  da  Câmara,  Moacir  Franco,  assim  como  a  todos  os

Vereadores e a toda a comunidade, por este grande momento, em que recebemos a

poderosa indústria chinesa, que, seguramente, gerará muitos empregos para toda a

nossa região. Quem ganha é Minas, quem ganha é o Brasil. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, hoje, 18 de maio, é uma data nacional

muito  importante,  relacionada  com  duas  lutas  fundamentais.  Uma  delas  já  foi

destacada, a luta antimanicomial, que para nós, mineiros, tem caráter todo especial,
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pelo  passivo  e  pela  história  negativa  de  nossos  manicômios;  todavia,  é  especial

também pelo lado positivo, pelas pessoas, pelas lideranças, pelos ex-Deputados, pelo

Paulo Delgado e pelo Deputado Carlão Pereira,  autor  da Lei  Carlão.  Essa lei  diz

respeito à desospitalização e a um tratamento mais humano aos nossos irmãos que

precisam  de  acompanhamento  na  área  de  saúde  mental.  Hoje  também,  Sr.

Presidente, é o Dia Nacional do Combate à Violência e à Exploração Sexual contra

Crianças  e  Adolescentes,  assunto  que  deve  unificar  todas  as  forças  vivas  da

sociedade.  São  milhares  e  milhares  de  situações  de  abuso,  de  violência  e  de

exploração sexual cometidas contra crianças e adolescentes em Minas e no Brasil.

Para se ter ideia, somente no primeiro quadrimestre deste ano, em Belo Horizonte,

tivemos 4 mil registros de violação de direitos. Mais de 50% estavam relacionados

com violência nas próprias famílias, uma situação muito triste. Precisamos de uma

rede de proteção social, que começa pela mobilização da sociedade para que ela

denuncie  esses  casos  por  intermédio  de  telefones  apropriados.  Um  deles  está

vinculado à campanha Proteja Nossas Crianças. Essa é uma campanha do Estado de

Minas Gerais que envolve o conselho estadual, o governo de Minas, o Servas e a

Assembleia,  por  meio da Comissão de Participação Popular,  que na sua primeira

arrancada garantiu recursos no ano de 2008. A campanha Proteja Nossas Crianças

divulga o número do telefone 0800311119. É importante as pessoas denunciarem.

Além  da  denúncia,  é  importante  a  punição  daqueles  que  infringem  a  lei.  Sr.

Presidente,  Deputado José Henrique,  peço a  V.  Exa.  e a toda a Assembleia  que

façamos um esforço junto ao Desembargador Cláudio Costa para implantar a vara

especializada  para  julgar  crimes  cometidos  contra  crianças  e  adolescentes.  Já

fizemos a nossa parte na Assembleia, aprovamos emendas na Lei de Organização

Judiciária, Deputado Rômulo Viegas, as quais autorizam o Tribunal a criar essa vara

especializada. Tivemos uma reunião com a Dra. Andrea Neves; com Alberto Pinto

Coelho, na época Presidente da Assembleia; com o Tribunal de Justiça; com o Dr.

Alceu, do MP - as maiores lideranças e autoridades do Estado de Minas Gerais -; e

houve um compromisso público de implantação da vara especializada. Um processo

de abuso sexual tramita ao lado de um processo de pequeno furto, de um furto de

galinha  ou  de  um  pacote  de  supermercado.  Só  que  quem  abusa  e  explora
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sexualmente  a criança muitas  vezes  convive com ela.  É o padrasto,  é o tio,  é  o

vizinho. Em outros Estados, já houve caso em que o denunciado, o abusador, depois

da denúncia,  engravidou a criança submetida ao abuso sexual.  Convido todos os

Deputados para o debate público que realizaremos segunda-feira, dia 23, das 9 às 15

horas, para avaliar o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e

Adolescentes e para, mais uma vez, cobrarmos dos Desembargadores do Tribunal de

Justiça  uma atuação nesse sentido.  Estivemos hoje com a  Amas e  com a  Rede

Evangélica  de  Ação  Social  na  Praça  Sete,  às  10  horas,  distribuindo  flores  para

mobilizar  a  sociedade.  Depois  estivemos  juntos  com  o  Conselho  Estadual  dos

Direitos da Criança e do Adolescente e com a Presidente do Servas, Dra. Andrea

Neves, e toda a sua equipe, na Praça da Savassi, fazendo um “adesivaço” e uma

panfletagem sobre o número 0800-311119, porque essa causa não tem partido e deve

unir  todos  nós.  Queremos  uma  rede  de  proteção  social,  mas  onde  cada  ator

institucional faça sua parte. A Assembleia está fazendo a sua parte, os conselhos e os

órgãos públicos também, mas é hora de o Tribunal, com todo o respeito, implantar a

vara  especializada para punir  esses bárbaros  que insistem em abusar  e explorar

sexualmente.  Deputado  José  Henrique,  mais  30  segundos.  Em  Nova  Iorque,  o

Diretor-Geral  do  FMI,  pré-candidato  a  Presidente  da  França,  abusou  de  uma

camareira e está preso. Ele quis pagar US$1.000.000,00 de fiança, e não saiu. Corre

risco de cair do FMI e não ser mais candidato a Presidente da França. Não se tratava

de menor, mas era uma mulher e merece todo o respeito. Aqui, pessoas que abusam

sexualmente  de  crianças  ficam cinco,  seis  anos  sem punição.  Então  não adianta

mobilizarmos a sociedade. Temos até um certo antiamericanismo, mas vamos pegar

o exemplo de Nova Iorque e punir quem comete esses crimes no Estado de Minas

Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, inicialmente gostaria de manifestar a

minha satisfação,  pois estou observando que está baixando no Plenário um certo

clima de pacificação  dos  ânimos,  o  que é muito  positivo  para  todos  nós.  Ouvi  o

aguerrido  Deputado  Carlin  Moura,  combativo,  extremamente  assíduo,  o  próprio

Deputado Paulo Guedes e outros Deputados se manifestando nessa mesma direção.

Temos aqui a Situação e a Oposição. Isso é coisa da democracia, da liberdade. A
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Casa  é  para  isso.  Temos  liberdade  para  chegar  e  falar.  Devemos  entender  que

estamos representando o povo mineiro e que uma briga sem sentido não tem razão

nenhuma. Não fomos  eleitos  para  isso.  Não fomos  eleitos  para  ficar  elogiando o

governo estadual e atacando o governo federal, e a Oposição vice-versa. Ora, eles

fazem o papel deles, e vamos fazer o nosso. Meu caro Presidente, vamos trabalhar

em benefício do povo de Minas Gerais, que nos elegeu para isso. Essa é a questão.

Vamos respeitar a Oposição, e eles nos vão respeitar. Não quero saber quem é o pior,

se é a Dilma ou o Anastasia. Não estamos aqui para isso. O Aécio já foi Governador

por  dois  mandatos, hoje  é  Senador  e está lá  trabalhando por  Minas Gerais,  com

bandeiras  positivas  a  favor  da  Federação.  Acho  positivo  o  bom-senso  estar

começando a chegar a esta Casa, e será em grande benefício para a população de

Minas Gerais. Mas, Sr. Presidente, gostaria de comunicar que se realiza agora em

Genebra uma assembleia mundial de saúde. Ocorre todos os anos. É uma reunião

internacional,  universal,  a  mais  importante  de  todas,  que  tem  repercussão

fundamental  em todos os países.  Ela  é organizada pela Organização Mundial  de

Saúde - OMS. Estão lá representados 193 países do mundo inteiro, inclusive o Brasil.

Quero trazer aqui, Sr. Presidente, uma informação. Não é a minha opinião, nem da

imprensa, mas, sim, da OMS, em Genebra. A informação diz: “Brasil gasta menos em

saúde do que a África”. Essa é uma opinião da OMS, Sr. Presidente e meus caros

Deputados. Não estou trazendo isso aqui como crítica ao governo federal, mas, sim,

como uma realidade triste do nosso país. Precisamos lutar para mudá-la. Essa é a

verdade.  E  mais,  o  próprio  Ministério  da  Saúde  faz  uma manifestação  aqui:  “Os

gastos são praticamente metade do que seria o ideal”. Essa é a manifestação da

Ministra que está em substituição ao Ministro da Saúde, que está em Genebra hoje.

Por isso falamos aqui sobre a saúde no Brasil. Precisamos buscar uma solução para

ela em nosso país, pois a situação desse setor no Brasil é grave. O povo brasileiro

pena muito em razão da falta de saúde. Quero dizer mais, Sr. Presidente. Segundo a

OMS, o governo brasileiro destina uma das menores proporções do seu Orçamento à

saúde no mundo; inferior, como vimos aqui, à média africana. Esse setor é pago em

grande parte pelos cidadãos.  Esses são dados da OMS. Em termos absolutos,  o

governo brasileiro destina à saúde de um cidadão do nosso país apenas um décimo
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do  que os  europeus  destinam  aos  seus.  Então,  Sr.  Presidente,  trago  aqui  essas

considerações por serem gravíssimas. Dos 192 países avaliados pela OMS, apenas

41 têm índices mais preocupantes do que o Brasil. A proporção de gastos privados no

Brasil  com saúde é ainda superior  à dos africanos,  asiáticos e latino-americanos.

Quer dizer, o povo brasileiro tem de gastar com a saúde porque o governo não gasta.

Sr. Presidente, queria fazer esse registro porque, infelizmente, a OMS considera que

não é prioridade política do governo a saúde da população brasileira. E mais, só para

encerrar, 2008 foi o último ano avaliado. Seis por cento do Orçamento nacional ia

para a saúde, o que significa menos da média mundial e do que os países gastam

nesse setor. Assim, Sr. Presidente, esse é um retrato feito pela Organização Mundial

de Saúde, mostrando para todos nós a realidade desse triste setor no Brasil. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria aproveitar hoje

também essa grande discussão e debater um ponto importante que tenho levantado

aqui,  nesta  Casa.  A  audiência  que  tivemos  na  semana  passada  foi  a  meu

requerimento, com o objetivo de ouvir a Secretaria de Fazenda sobre a questão do

endividamento de Minas Gerais, que assusta a qualquer um. Teremos de tomar uma

providência. Está certo que foi lá atrás em 1997, na gestão do Governador Eduardo

Azeredo, por imposição do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, que queria que os

Estados vendessem os seus patrimônios,  principalmente  do setor  financeiro,  para

beneficiar  o  setor  financeiro  de  outros  países  que  aqui  vieram  investir,  como  o

Santander, o HSBC e outros tantos bancos, como o Bradesco e o Itaú, para assumir

como  monopólio  o  setor  financeiro  do  nosso  Estado.  Foi  feita  a  negociação  e

defendiam que era  um grande  negócio  para  o Estado.  Sempre  falei  que era um

péssimo negócio para o Estado.  Estão fazendo um levantamento nos anais desta

Casa, para ver que fui voz discordante da negociação, da forma como estava sendo

feita. Está certo que, naquele momento, a rolagem da dívida era a 20% ao mês, mas

rolou a 20% ao ano. Esquecemo-nos de que o Brasil caminhava para consolidar e

abaixar  a  inflação  e  os  juros.  E  isso  aconteceu.  No  entanto,  a  negociação

permaneceu lá em cima. A dívida de Minas deve ser discutida. Farei uma proposta,

Deputado  Rômulo,  importante  na  discussão.  Falam  muito  na  estadualização,  o
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próprio ex-Governador Aécio Neves fala.  Por que não fazemos a proposta para a

Presidenta Dilma fique com a dívida de Minas e assuma a estadualização? A União

não precisa pôr um tostão para isso. O Estado porá R$400.000.000,00 por mês, valor

que  paga  para  a  dívida,  para  fazer  a  estadualização.  Isso  representa

R$4.000.000.000,00 por ano de investimento novo,  dinheiro novo, que deixa de ir

embora.  Então,  devemos  fazer  propostas.  Não  adianta  discutirmos  se  a  dívida

começou no governo do Hélio Garcia ou do Newton Cardoso. Isso não interessa, pois

é dívida de governo, e não de pessoas que passaram por lá. E governo é tudo igual,

não muda.  Os problemas de governo,  as trapaças,  as  trapalhadas,  enfim, tudo é

igualzinho. Só muda o nome de quem está lá e o partido, pois o resto é tudo igual.

Não temos que ficar discutindo. Devemos ter coragem para discutir algumas coisas,

pois não tem cabimento que Minas Gerais - e o povo mineiro precisa saber disso -

pague R$400.000.000,00 por mês. Isso é um negócio que revolta qualquer pessoa de

bom-senso. A União não pode continuar sacrificando o povo brasileiro e, em especial,

o povo mineiro, no pagamento dessa dívida. Está certo que o governo atual tenha um

pouco de dificuldade de enfrentar essa discussão porque venderam o déficit zero, que

foi uma forma de contabilidade. Quando fizeram a propaganda do déficit  zero,  eu

falava: trocaram apenas o contador.  O contador do Itamar pegava aquilo que não

conseguia pagar de juros e contabilizava como déficit. O novo contador do Estado

não conta como déficit  zero, conta apenas o que paga. O que paga está em dia.

Itamar Franco, com todas as brigas, também pagou suas dívidas rigorosamente em

dia, até porque era obrigado a pagar, pois o valor já vinha descontado nos repasses

da União.  Não é  essa a  discussão que precisamos  enfrentar  com mais  altivez  e

coragem. É um problema que aflige a todos, não é uma questão do PSDB, do PMDB

ou do PT, mas do povo mineiro.  O sacrifício  do povo mineiro está ocorrendo por

irresponsabilidade lá de trás, da negociação da dívida, porque não colocaram o valor

no mecanismo de repactuação ou renegociação. Isso não foi colocado. O Deputado

João Leite disse que eu pregava um calote, mas nunca preguei um calote. Dívidas

devem  ser  pagas,  apesar  de  essa  dívida  ter  sido  paga  três  vezes.  Ela  era  de

R$18.000.000,00,  mas  já  pagamos  R$50.000.000.000,00  de  juros  dessa  dívida.

Agora,  neste  ano,  o  Governador  pagará  mais  R$4.000.000.000,00;  então  ela
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aumentará mais R$9.000.000.000,00. É isso que devemos ter coragem para discutir,

Sr.  Presidente.  Devemos  ter  tranquilidade  e  nos  esquecermos  um  pouco  das

questões partidárias e pessoais e ver os interesses de Minas. Propostas para isso

existem. Por que não estadualizamos as estradas federais de Minas Gerais? Tenho

certeza  de  que  o  Governador,  com  R$400.000.000,00  por  mês,  fará  muita  obra.

Tenho certeza absoluta de que a Dilma receberá, com bom grado, essa proposta de

Minas Gerais. Falo isso já iniciando uma discussão, porque, às vezes, falamos da

dívida,  dos  juros,  dos  IGP-DIs,  mas  não  falamos  qual  é  a  solução.  Está  aí  uma

solução  que,  a  meu  ver,  atenderá  os  interesses  de  Minas,  porque  faremos

investimentos no Estado. Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer algo com

que o governo está brincando: a questão da segurança pública. Como falei ontem

neste  Plenário,  em  menos  de  20  dias,  13  ônibus  foram  queimados.  E  isso  está

passando como se não fosse nada, mas é grave. A imprensa noticia, ninguém fala

nada, mas deixo aqui a minha preocupação, pois são 13 ônibus. Parece que Minas

Gerais virou o Rio de Janeiro de um tempo atrás.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de falar

que a questão da segurança foi bem lembrada pelo Deputado Antônio Júlio. Daqui a

pouco, a base de governo dirá que isso é culpa da Dilma, pois não mandou recursos.

Agora mesmo, teremos que destituir  o Estado e passar tudo, de uma vez, para a

Presidenta Dilma administrar, pois as reclamações são todas de responsabilidade do

governo  federal.  Então,  não  é  preciso  governo  do  Estado,  pois  ele  joga  a

responsabilidade  de  tudo  no  governo  federal.  Não  é  bem  essa  verdade.  Sr.

Presidente,  pedi  para  falar  pois  realmente  gostaria  de  dizer  que  o  clima  nesta

Assembleia melhorou. Hoje, por exemplo, o governo não falou e pediu encerramento

da reunião. Isso é um bom sintoma. Da última vez em que o clima ficou mais tenso,

aconteceu  exatamente  isso.  Um  Deputado  do  governo  fala,  então  pedem  para

encerrar a reunião.  Assim, os  ânimos se acirram mesmo. Então foi bom ouvir  do

Deputado Carlos Mosconi que o clima está melhor - aliás, ele próprio contribuiu hoje,

não solicitando verificação de quórum após o término da sua fala. Isso permite que

haja  um debate democrático.  Seria muito ruim que cada hora que um falasse se

pedisse o encerramento da reunião à revelia de outros colegas que querem travar o
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debate democrático. Realmente, Deputado Carlin Moura, temos hoje pelo menos a

oportunidade de debater o assunto. Sr. Presidente, o que me traz aqui é um convite

que quero fazer aos Deputados. Nós, Deputados do Bloco, marcamos para ir hoje até

a  Dra.  Joseli,  que  é  responsável  no  Ministério  Público  pelas  questões  da  saúde

pública em Minas Gerais. Debateremos vários assuntos com ela, mas o principal é

exatamente o recurso para a saúde pública em Minas. Para citar alguns exemplos, o

nosso Estado investe na saúde proporcionalmente menos do que Sergipe, Alagoas e

Piauí e, evidentemente, São Paulo e Rio de Janeiro. No ano passado, Minas era o

26º; agora pode ser que já seja o 27º e, portanto, esteja na última colocação. Na

verdade, teremos um retrato disso hoje. Concordo com o Deputado Carlos Mosconi

sobre a situação da saúde ser grave no Brasil como um todo. Isso é verdade. No

entanto,  a  saúde  em Minas é  pior  que em outros  Estados.  Então,  não podemos

simplesmente  transferir  responsabilidade.  Essa  é  a  discussão  que  tenho  feito.  É

preciso  saber  das  nossas  responsabilidades  e  de  quem  cobraremos.  O  que

discutiremos com a Dra. Joseli? Há muito tempo, o governo do Estado faz um cálculo

onde o investimento cai do que seriam os 12% constitucionais para 8%, porque são

incluídos  aí  os  gastos  da  Copasa.  Repito:  não  faço  aqui  a  discussão  sobre  o

saneamento básico, se é saúde ou não. O que não pode acontecer é o dinheiro da

Copasa  ser  contabilizado  como  recurso  próprio  do  Orçamento  estadual,  pois  é

orçamento  de  uma empresa.  Então  não  se  pode  pegar  o  dinheiro,  colocá-lo  no

orçamento e fazer com ele o cálculo do investimento dos 12%. Isso não pode ser, não

depende de regulamentação de Emenda nº 29 nem nada. O Ministério Público entrou

com uma ação que cobra do governo passado, de Aécio Neves, R$4.300.000.000,00.

Essa é a dívida calculada pelo Ministério Público sobre o que não foi investido na

saúde durante os oito  anos. A maioria  deles  é como uma herança maldita que o

governo Aécio deixou para o governo Anastasia.  A Dra.  Joseli  entra agora,  neste

ano... Deveríamos também solicitar ao governo Anastasia que, em vez de questionar,

ele nos ajude. Deputado Doutor Viana, ela entra com uma medida cautelar para que

este  ano  o  cálculo  da  Copasa  não  tenha  validade.  Significaria  injetar

R$700.000.000,00 na saúde pública em Minas se esse cálculo falso não fosse feito.

Façam  a  conta  disso.  Os  Prefeitos  estiveram  na  AMM  reclamando  de  muitos
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recursos.  Imaginem  R$700.000.000,00!  Façam  uma  média  dividindo  por  853

Municípios e observem que teremos próximo de R$800.000,00, o que seria para a

saúde pública, mas todo o Município ultrapassa os 15%. Isso daria um alívio enorme

aos cofres dos Municípios para tratar de outros temas. O que faço aqui é um convite

à Assembleia Legislativa para que encampe essa luta que temos apresentado e que

não  veio  agora,  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  contemplada mais  uma vez.

Recorreremos ao Ministério Público apoiando a medida da Dra. Joseli  e, portanto,

solicitando à Justiça uma cautelar para que, neste ano, já se estabeleça o recurso da

saúde  sem  esse  truque  da  inclusão  da  Copasa.  Essa  é  uma  solução  bastante

razoável para Minas Gerais, embora não resolva tudo. Finalizo dizendo que também

sou favorável a uma pressão maior dos Prefeitos para que a Emenda nº 29 seja

regulamentada. A maioria dos governos de Estado não permitem isso. Aí obteremos

maior facilidade no trato com a saúde pública. Essa é a única solução que temos.

Para isso é preciso que os Prefeitos encarem essa luta, que em geral tem como

empecilho os governos de Estado que não querem a implantação da Emenda nº 29.

Os  Prefeitos  a  querem,  portanto  devemos  estar  com  eles,  pois  é  um  recurso

extremamente importante para os Municípios e a saúde pública em Minas Gerais.

Muito obrigado.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  quero  saudar  o

Deputado Doutor Viana, ex-Presidente desta Casa, que enriquece os debates. Digo

que a presença de V. Exa. é sempre muito importante, Deputado. Quero ainda, Sr.

Presidente, de forma particular, abraçar o Deputado André Quintão, que em momento

oportuno trouxe a esta Casa, com muita propriedade, a grave responsabilidade do

Parlamento no que diz respeito à proteção das crianças vítimas de abuso sexual. Eu

rendo minhas homenagens ao Deputado André Quintão, nesta primeira parte do meu

pronunciamento, e comungo com ele os mesmos ideais. Creio que estamos um tanto

quanto faltosos nessa discussão. E, mais uma vez, há o exemplo do Diretor do FMI,
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que foi preso por ter abusado de uma camareira, uma pessoa simples, trabalhadora

de hotel, que, frente ao tamanho daquela autoridade, foi muito maior, porque a Justiça

fez prevalecer a máxima de que quem erra tem de pagar pelo erro. Ele se encontra

preso  em  Nova  York  -  importante  decisão.  Quero  também  compartilhar  com  o

Deputado  André  Quintão,  cujo  discurso,  na  tarde  de  hoje,  foi  muito  importante.

Parabenizo-o  pela  oportunidade  que  ofereceu  ao  Plenário  ao  apresentar  esse

assunto.  Sr.  Presidente,  o  Deputado  que  nos  antecedeu,  Líder  da  Oposição,

Deputado Rogério Correia, disse que é necessário mudar a qualificação dos gastos

na saúde, evitando que o governo gaste com o tratamento da água e que isso seja

somado na conta da saúde. O Deputado Rogério Correia apresenta esse debate com

o objetivo muito mais de culpar o governo do Estado pela prática, do que reconhecer

o próprio erro.  Não sei  se o Deputado Rogério Correia ainda se faz presente no

Plenário,  mas gostaria de mostrar a ele um detalhe muito importante. O que está

estabelecido na medida que hoje delimita os gastos do governo federal, do Estado e

do  Município?  O  Estado  gastará  12% de  todas  as  suas  receitas;  e  o  Município

gastará 15% de todas as suas receitas. Então temos um percentual mínimo de gasto

com a saúde,  dado ao Estado e ao  Município.  E o ente mais  importante,  o  ente

arrecadador, o ente que fica com quase 70% de tudo aquilo que é arrecadado na

União não tem percentual efetivo para gastar na saúde. Foi isso que propiciou, no

debate em Genebra,  dizer-se que o Brasil  gasta menos na saúde do que toda a

África,  mesmo com sua pobreza e  adversidade.  O Brasil  gasta  menos  do que a

África, o que é vergonhoso. Eu não gostaria de estar aqui hoje compartilhando com o

povo mineiro essa notícia. Eu volto ao assunto: por que gastamos pouco com o povo

na saúde? Eu disse que o Estado tem um percentual mínimo, 12%; o Município 15%;

e a União não tem obrigação de gastar o seu recurso com o munícipe. E por quê?

Porque  ela  disse  que gastará  o  percentual  de  arrecadação  e  do  crescimento  do

Produto Interno Bruto -  PIB. Como em 2009, Deputado Rômulo Viegas,  o PIB foi

negativo, vale dizer que a União gastou menos com a população, porque o PIB não

atingiu  percentual  de  crescimento,  ou  seja,  ele  foi  negativo.  Então temos  de  dar

ciência ao povo das verdades. Minas Gerais hoje tem um Governador que prima pela

ética, pela responsabilidade, seriedade e competência. É inquestionável, tanto que o
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Deputado Rogério Correia hoje reclamou das indicações. E o Governador, um tanto

quanto de forma ligeira, retirou o nome daqueles que tinham problemas com a ficha

limpa - o Deputado Rogério Correia disse que foi tardiamente. Por que o fez? Porque

a Lei da Ficha Limpa carece de um decreto para que possa atingir todos os seus

objetivos. E isso será feito pelo governo, e tenho certeza, em um curto espaço de

tempo.  Quero  deixar  ao  Governador  Anastasia  a  minha  gratidão  pela  forma

transparente e objetiva como governa o Estado de Minas Gerais, dando aos mineiros

respostas em tempo e a todo momento em que são necessárias. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Quero manifestar o meu contentamento com o

governo Anastasia. O que foi estabelecido no seu plano de governo caminha para

buscar realmente a prática. As propostas não ficaram só na teoria. Estamos vendo

isso acontecer. Nós, ligados principalmente ao setor rural - eu, como Presidente da

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial -, estamos vendo a mobilização

do governo para criar  o Fundo Estadual  do Café. Esse fundo visa à proteção da

produção e da comercialização do café. O fundo tem como objetivo proteger,  sim,

toda a movimentação do café em Minas Gerais.  Isso vai servir  de modelo para o

Brasil, pois o café tem seus altos e baixos. No momento, o preço está bom, está na

faixa de uns R$500,00. Mas apenas 10% dos produtores tiveram acesso a esse valor,

porque a maioria vendeu o café muito mais barato. E não foi falta de falarmos com o

governo federal sobre o assunto. Falamos também com o Ministério da Agricultura e

com  o Ministério  da  Fazenda.  Quando  o  preço  do  café  estava  lá  embaixo,  se  o

governo tivesse feito a intervenção com recursos do Funcafé, que é um fundo para o

café, ele não teria baixado tanto, e o produtor não teria empobrecido ainda mais. O

café  teria  ficado  com  um  preço  melhor.  A partir  do  momento  em  que  há  uma

intervenção do governo, os preços sobem. Além do mais, o governo pode salvar sua

produção  ganhando  também  muito  dinheiro.  Infelizmente  não  houve  esse

entendimento.  Ao  reclamar  com  o  Governador  Anastasia  e  o  Aécio  durante  a

campanha, combinamos que a questão seria incluída no plano de governo. E hoje

estamos vendo a  Universidade Federal  de  Lavras se movimentando por  meio do

Centro de Excelência do Café - lá está o Ednaldo Abrahão, que é um grande técnico,
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supercapacitado.  Estamos  vendo  a  Secretaria  da  Agricultura,  por  meio  do  nosso

Secretário Elmiro, movimentar-se muito. Vemos também a movimentação de todos os

órgãos do Estado, por meio da Epamig e da Assembleia, que está envolvida para

criar um fundo que proteja os produtores nas horas difíceis e que facilite a vida dos

nossos  cidadãos.  O  café  no  Brasil  gera  quase  8 milhões de  empregos  diretos  e

indiretos.  A indústria  automobilística e a  indústria  de  tratores dependem muito  do

dinheiro que vem do comércio de café,  que vem dos trabalhadores e produtores.

Realmente  o  café  é  um  produto  muito  democrático.  Mesmo  na  hora  em  que  o

produtor não está ganhando dinheiro, ele distribui renda para os trabalhadores e para

o comércio.

Quanto à questão do leite, vemos uma crise absurda pelo Brasil. Hoje o custo de

produção está muito elevado; o preço de comercialização está apertado. E vemos as

pequenas empresas enfrentando muitas dificuldades. Quando analisamos a situação

dos  pequenos  produtores,  principalmente  de  queijos  artesanais,  vimos  que  ela  é

complicadíssima.  Há  uma  legislação  federal  que  oprime,  que  dificulta  a  vida  do

pequeno produtor de queijo.  Portanto, depois de muitas discussões, o governo do

Estado está fazendo a sua parte. Ele criou uma legislação para simplificar a visitação

sanitária.  Agora o governo do Estado está trabalhando para que a implementação

dessa  lei  chegue  até  o  pequeno  produtor.  Da  forma  como  está,  para  a

comercialização do queijo, a legislação exige uma maturação de 60 dias, e o mineiro

não gosta de comer queijo duro. Ele gosta de comer queijo fresco. Essa é a nossa

tradição, queremos queijo gostoso.

Então, reunimo-nos hoje. Ontem fiz um pedido ao IMA para que venha a esta Casa.

Realizaremos uma bela reunião com vários Deputados. Iremos ao Ministério Público

no dia 25 apresentar uma proposta para dar um fôlego aos produtores. Assim, eles

poderão  se  adequar  à  situação.  Para  que  tenham  uma  ideia,  num  universo  de

aproximadamente 40 mil produtores de queijo em Minas Gerais, apenas 182 estão

totalmente legalizados. Ou seja, fica impossível a sobrevivência dos produtores de

leite e queijo nessas condições. Mas estamos trabalhando juntos e vemos hoje muita

sabedoria no governo do Estado, que está ouvindo a classe e colocando técnicos

competentes para cuidar do nosso produtor. Há 15 dias, estive na Feira Internacional
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de Café, em Houston, nos Estados Unidos, onde vimos que o café brasileiro é muito

mais respeitado do que no passado, não só pelo tamanho da produção - 1/3 do café

mundial - mas também pela qualidade. O produtor mineiro, principalmente, faz um

café de excelente qualidade e hoje é respeitado no mundo. Há produtores em outras

regiões brasileiras produzindo um bom café, mas um dos melhores cafés do Brasil é

produzido em Minas Gerais - hoje já podemos dizer que muitas vezes melhor até do

que o da Colômbia. Isso acontece porque o produtor trouxe tecnologia, está aplicando

essa tecnologia e fazendo bonito para o nosso Brasil. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Com a palavra, o Deputado Doutor

Viana.

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Obrigado,  Presidente,  Deputado  Rômulo  Viegas,  e

demais colegas presentes. Gostaria de falar da boa expectativa que nos fica, a partir

de hoje, nos ares da Assembleia. Há alguns dias, venho percebendo um clima de

competitividade,  quando  temos  de  trabalhar  no  espírito  de  cooperação,  não  de

competição desnecessária, com os colegas às vezes até se excedendo. Mas hoje,

entre as falas dos companheiros, gostei especialmente da fala do Deputado Adelmo

Carneiro  Leão,  que  demonstrou,  com  muita  propriedade,  a  necessidade  de

buscarmos, pelo diálogo, a solução para os problemas do nosso Estado. Se temos

uma dívida, herdada de quem for, temos de buscar a solução para o pagamento. A

dívida não é de uma pessoa,  de um figurante que passou pelo governo,  mas do

governo, do Estado, do povo. Quem exerce um mandato em determinado instante -

mandato que lhe é conferido pelo povo - está ali para solucionar os problemas. Não

estamos aqui para ficar discutindo em vão, buscando os culpados disso ou daquilo,

sem achar a solução. Assim, fiquei feliz em ouvir o pronunciamento equilibrado feito

hoje pelo Adelmo, para reflexão de todos nós, Deputados. O caminho é esse.

É claro que temos problemas, mas o Governador Anastasia é muito bem preparado,

foi  muito  bem escolhido  pela  maioria  absoluta do Estado de Minas Gerais  e tem

capacidade  para  buscar  a  solução  dos  problemas.  De  qualquer  forma,  ele  vai

precisar, como está precisando, do governo federal. Não adianta brigar. São governos

diferentes,  em  papéis  diferentes,  mas  que  têm  de  se  associar,  porque  o  Estado

pertence à Federação, da qual não pode se desvincular, e a Federação não pode
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ficar  sem  o  Estado.  Também  a  Presidenta  tem  o  seu  papel,  que  tem  de  buscar

cumprir da melhor maneira possível. Então manifesto minha satisfação em presenciar

esse momento que a Assembleia viveu nesta tarde, com a Oposição, a Situação e

todos  nós,  Deputados,  indiferentemente  de  questões  ideológicas  e  político-

partidárias, começando a nos preocupar mais com a solução dos problemas, ao invés

de engrossarmos ou piorarmos mais a situação. Às vezes uma discussão mínima e

desnecessária  pode gerar  um problema muito  mais  grave e  deletério  para  nosso

Estado  e  nosso  povo.  Manifestando  essa  alegria,  torço  para  que  a  Assembleia

continue caminhando com essa lógica, porque é isso o que quer o povo de Minas

Gerais.  Tenho  certeza  de que  o  povo  não  gosta  dessas  discussões  exageradas,

explosivas, descontroladas, que às vezes acontecem por fatores ou factoides que

poderiam ser evitados. Nós, que somos médicos, temos sempre em nossa mente e

em nosso modo de vida que sempre é melhor prevenir, evitar, precaver, planejar para

que não aconteça o pior do que, depois, tentar remediar. Acredito que hoje, depois da

manifestação que ouvi, o término desta sessão ficará melhor do que o da semana

passada, quando não se permitiu a fala de Deputados, da Oposição ou da Situação.

No  meu  entender,  o  fundamental  para  todos  nós  aqui  é  a  palavra,  pois  somos

parlamentares e temos de fazer de tudo para nos manifestar, seja de onde for. Temos

de buscar esse caminho e jamais tentar obstruir, impedir ou dificultar a fala de um

Deputado. Falar não custará nada. Falar é a manifestação espontânea e direito de

cada parlamentar. Ele é eleito para falar. Se tirarem a liberdade de fala seja de quem

for, estarão tirando o que há de mais nobre, de mais simples e de mais necessário,

que é a fala. O parlamentar tem de se manifestar, pois é o representante. Quando

falo, represento mais de 80 mil mineiros que me mandaram para cá. Não falo como

Dr. Viana. Como médico, teria de estar em meu consultório, mas aqui sou Deputado,

representante do povo, e falo em nome desse povo, por isso não podemos impedir

que os Deputados falem. Portanto, essa manifestação do Deputado Adelmo Carneiro

Leão me sensibilizou muito e me estimulou a usar a tribuna, pela ordem, para dizer a

sensação que tive. Sinto que a partir  de hoje estamos no caminho certo. No meu

entendimento, a busca da compreensão e a liberdade de expressão temos de dar a

todos, mas principalmente aos Deputados. Muito obrigado.



1566
____________________________________________________________________________

O Deputado Fábio Cherem - Sr. Presidente, também gostaria de registrar a minha

satisfação com a nossa movimentação na Casa. Realmente o parlamentar tem de

expor  as  suas  ideias,  demonstrar  o  seu  interesse  pelas  causas  de  Minas  e,

sobretudo,  trabalhar  em  prol  do  povo  mineiro.  Aproveito  a  oportunidade,  Sr.

Presidente, para agradecer a visita do Governador Anastasia à cidade de Lavras, ele

esteve lá entregando obras e demonstrando a sua preocupação com o interior do

Estado. É de se notar e de ressaltar o empenho do Governador em estar presente em

todo o interior do Estado, ressaltando a importância que possuem as nossas raízes

mais  distantes  dos  centros  metropolitanos.  Em  nome  da  região  de  Lavras,  que

represento, deixo aqui o nosso agradecimento e a satisfação de ter um Governador

que trabalha constantemente, independentemente de estarmos em ano eleitoral ou

não. Houve até um questionamento de que alguém deveria avisar ao Governador que

a eleição já havia acabado. No entanto, ficamos felizes em comunicar a essa pessoa

que o Governador tem essa postura de trabalho e que não se trata de campanha

política, mas, sim, do modo Anastasia de governar. Portanto, a minha satisfação e os

meus cumprimentos ao Governador pela região de Lavras, pelas obras ali prometidas

e pelo comprometimento do Estado com o progresso da região. Muito obrigado.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  agradecer  a

oportunidade e dizer que aquilo que alguns colegas trouxeram como expressão de

satisfação  em  relação  ao  comportamento  deste  Plenário  no  dia  de  hoje  foi

naturalmente em função dos entreveros da quinta-feira passada. Gostaria de dizer

que  é  importante  essa  boa  convivência  e  essa  liberdade  para  discutir  e  fazer  o

contraditório  neste  espaço  chamado  de  Parlamento,  que  nada  mais  é  do  que  o

parlatório, lugar onde os Deputados e as Deputadas podem e têm imunidade para

manifestar e expor as suas ideias, dentro de uma linha de bom-senso e respeito. Vou

mais  além,  Sr.  Presidente.  Há  alguns  dias,  tomei  uma  posição  nesta  Casa  de,

enquanto  estiver  no  Plenário,  não  permitir  que  o  Regimento  desta  Casa  seja

ignorado. Não usarei outro termo. E que não seja ignorado no tocante, por exemplo, à

aprovação de projetos  que dependam de quórum mínimo.  Sr.  Presidente,  em um

primeiro momento, algumas pessoas entenderam que eu estava fazendo obstrução,

não considerando o caráter político e de valorização deste Parlamento que tem minha
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atitude.  Estou  aqui  até  agora  exatamente  zelando  e  velando  para  que  o  nosso

Regimento seja cumprido, embora, neste exato momento, isso não esteja sendo feito.

Aliás, não neste exato momento, mas há algumas horas. Alguns colegas me pediram

para entender a necessidade de eles virem ao microfone marcarem suas posições,

então  me  mantive  aqui  calado  até  este  momento,  respeitando  o  pedido  deles  e

também considerando que nenhuma matéria foi posta em votação. Estamos, ainda,

na fase da reunião, em que as matérias não entraram em votação. Quero dizer que é

necessário votar aproveitando a harmonia que se percebe. É vergonhoso para esta

Casa buscar forças externas para criar o quórum necessário para as votações dos

projetos,  sejam eles quais forem: de Deputados, do governo,  do Poder Judiciário.

Enfim, qualquer que seja o projeto que chegue a esta Casa, é lamentável admitir que

forças externas tenham de agir para que o quórum seja alcançado para as votações.

O quórum nada mais é que obrigação de cada Deputado que aqui conquistou o seu

lugar  de  assento  legitimado  pelo  voto  do  povo,  que  espera  que,  além  desse

contraditório, dessa discussão saudável que precisa ser feita, tenha e se mantenha o

número suficiente para o quórum das votações. Sr. Presidente, observando que há

um bom tempo não temos mais número suficiente, qual seja, 26 Deputados, para a

continuação  da reunião,  conforme reza  o  Regimento  Interno,  solicito  a  V.  Exa.  a

gentileza de encerrar a reunião. 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

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

de  amanhã,  dia  19,  às  14  horas,  com  a  ordem do  dia  regimental.  Levanta-se  a

reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

2/5/2011

Às 9h45min, comparecem no Município de Varginha os Deputados Marques Abreu

e Fabiano Tolentino, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,
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os Deputados Pompílio Canavez e Ulysses Gomes. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado  Marques  Abreu,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à apresentação

em  audiência  pública  do  Projeto  Varginha  na  Copa  e  a  discussão  e  votação  de

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir  os Srs.  Éder Sá Alves Campos,  Chefe de Gabinete e Gerente

Adjunto  do  Projeto  Estruturador  Copa  2014,  representando  Sérgio  Alair  Barroso,

Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo; Eduardo Antônio Carvalho,

Prefeito Municipal  de Varginha;  Benedito Álvaro Cunha, Prefeito  Municipal de São

Gonçalo do Sapucaí e Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do

Baixo Sapucaí - Ambasp -; Vinícius Amantea Campos, Presidente do Circuito Turístico

Vale Verde Quedas D'Água; Verdi Lúcio Melo, Presidente da Câmara Municipal de

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

palavra  ao  Deputado  Ulysses  Gomes,  autor  do  requerimento  que  deu origem ao

debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,

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

conforme  consta  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, 17 de maio de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Tadeuzinho Leite - Gustavo Perrella - Adelmo Carneiro

Leão - Fabiano Tolentino.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/5/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Antônio Júlio, Gustavo Perrella, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado André Quintão. Havendo
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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 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

e ao primeiro quadrimestre de 2011, 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 5/5/2011:  ofícios  dos Srs.

Carlos Roberto Simi, Secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do

Trabalho  e  Emprego;  Humberto  Miranda  Cardoso,  Diretor  de  Gestão  Interna  do

Ministério da Cultura; e da Sra. Cristina Maria de Morais Aragão, Coordenadora de

Logística e Execução (substituta) do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, no 1º turno, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4/2011 (sobre emendas) e 535/2011

(Deputado  Zé  Maia);  126/2011  (Deputado  Ulysses  Gomes);  444/2011  (Deputado

Gustavo Perrella); e 720/2001 (Deputado Antônio Júlio). A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. André Abreu Reis, Subsecretário de

Planejamento  e  Orçamento,  representando  a  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de

Estado de Planejamento e Gestão; Eduardo Antônio Codo Santos, Subsecretário do

Tesouro Estadual, representando o Sr. Leonardo Maurício Colombini, Secretário de

Estado de Fazenda; as Sras. Aline Tavares, Diretora da Superintendência Central de

Orçamento; Maria Rita de Carvalho Rocha, Diretora de Gestão Fiscal da Seplag; e

Maria  da  Conceição  Barros  de  Rezende,  Contadora-  Geral  do  Estado,  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. Os Deputados Doutor Viana, Romel Anízio e André

Quintão  retiram-se da reunião.  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
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apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 4/2011 é retirado da pauta, atendendo-se

a requerimento do Deputado Antônio Júlio, aprovado pela Comissão. Após discussão

e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela rejeição, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 187/2011 (relator: Deputado Zé Maia); e pela aprovação

dos Projetos de Lei nºs 444 e 823/2011 na forma dos Substitutivos nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça (relator:  Deputado Gustavo Perrella)  e 879/2011 (relator:

Deputado  Ulysses  Gomes).  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 564, 574, 598 e 613/2011. 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  Ulysses

Gomes,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  obter

informações da Setop sobre a aplicação dos recursos no valor de R$50.000.000,00

repassados pela União em fevereiro de 2011, para ajuda emergencial aos Municípios

atingidos pelas enchentes. O Presidente recebe requerimento do Deputado Antônio

Júlio, em que solicita seja encaminhado pedido de informações ao Instituto de Terras

de  Minas  Gerais  sobre  os  contratos  firmados  com  o  Instituto  Mineiro  de

Desenvolvimento,  com  as  cooperativas  e  com  as  empresas  e  profissionais  de

agrimensura, com os respectivos processos licitatórios e eventuais termos aditivos; se

os atuais Prefeito e Vice-Prefeito de Rio Pardo de Minas são cooperados de alguma

cooperativa que mantenha contrato com o Iter-MG; se algum servidor ou ex-servidor

do Iter  é cooperado de alguma cooperativa que tenha contrato com o Instituto;  a

relação de servidores do Instituto cedidos a outros órgãos no período de outubro de

2010 até a presente data; as razões do fechamento das representações do Iter nas

cidades  de  João  Pinheiro  e  Governador  Valadares;  cópia  da  manifestação  da

Advocacia-Geral  do  Estado  contrária  aos  arrendamentos  com  cooperativas  e  as

ações tomadas pela Secretaria em razão desta manifestação; e se algum servidor ou

associado do IMDC vem atuando no setor jurídico do Iter e a razão dessa atuação.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier - Ulysses Gomes - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 357/2011

Comissão de Saúde

Relatório

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

instituir a Semana Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal.

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade da proposição na forma do Substitutivo no 1, que apresentou.

Vem a matéria agora a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos dos arts. 188, 102, XI, “a”, e 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  no 357/2011  tem  por  objetivo  instituir  a  Semana  Estadual  de

Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal, a ser realizada na primeira semana do mês de

junho. Sua finalidade é divulgar,  por meio da distribuição de material  gráfico e da

realização de propaganda nas mídias televisiva e escrita, os prejuízos causados ao

feto em consequência do consumo de álcool pela gestante. 

A Síndrome Alcoólica  Fetal  –  SAF –,  um  dos  males  causados  pelo  alcoolismo

durante  a  gravidez,  caracteriza-se  por  alterações  físicas,  cognitivas  e

comportamentais,  permanentes e irreversíveis, que podem ser observadas durante

todas as fases do desenvolvimento da criança.

Dados mostram que a ocorrência dessa síndrome no Brasil é de 1 para cada 1.000

nascidos vivos, sendo três vezes mais frequente que a Síndrome de Down. Verifica-

se, contudo, que a SAF ainda é subestimada, uma vez que se trata de uma afecção

de difícil diagnóstico e sem notificação compulsória.

O nível mínimo de etanol que pode resultar no surgimento da SAF ainda não foi

estabelecido. Evidências científicas recentes sugerem que mesmo doses pequenas

de álcool durante a gestação podem levar à doença, pois o grau em que as crianças
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são afetadas não depende apenas da quantidade ingerida pela mãe, mas também da

época em que esse consumo se deu. O período mais crítico é o primeiro trimestre de

gestação.

As anormalidades mais frequentemente observadas são as seguintes: diminuição

do tamanho da cabeça; dismorfias craniofaciais; malformação cardíaca; baixo peso;

aborto  e  parto  prematuro;  discretas  alterações  cerebrais;  habilidades  motoras

comprometidas e pobre coordenação entre visão e movimentos das mãos.

Além disso, a SAF pode ocasionar a Síndrome de Déficit de Atenção (com ou sem

hiperatividade)  e  distúrbios  de  conduta  (ansiedade,  agressividade,  irritabilidade,

resistência  a  absorver  regras  sociais,  compulsividade,  maior  dependência,  etc.),

constatados quando a criança entra para a escola. Em algumas crianças, observa-se

ainda baixo rendimento escolar, repetência e exclusão da escola, fatores propícios ao

surgimento de comportamentos antissociais, delinquência e adesão às drogas e ao

crime. Verifica-se, portanto, que, além de trazer consequências graves para a criança

em todas as fases  de  seu desenvolvimento,  a  SAF afeta também a família  e os

grupos de convívio, requerendo tratamentos complexos e dispendiosos. 

Não  se  pode  dizer  que  existem  grupos  de  risco,  em  que  a  probabilidade  de

ocorrência  da  SAF  seja  maior,  uma  vez  que  essa  enfermidade  pode  acometer

qualquer  classe  social,  mesmo  quando  o  consumo  de  álcool  se  der  de  forma

moderada durante a gestação.

Todos os aspectos apresentados mostram que a SAF é uma questão de saúde

pública. A melhor estratégia para seu enfrentamento é a prevenção. De acordo com

essa premissa, o projeto de lei em análise é oportuno, pois entendemos que a melhor

maneira  de  combater  tal  enfermidade  é  conscientizar  a  sociedade  sobre  sua

gravidade e, ao mesmo tempo, alertá-la para o fato de que somente a abstinência de

álcool durante a gestação pode reduzir os índices desse mal a zero.

Levando em consideração que a Lei no 13.571, de 2000,  instituiu a Semana de

Combate  ao  Alcoolismo,  que  recairá  anualmente  na  semana  em  que  estiver

compreendido  o  dia  10  de  junho,  data  do  aniversário  mundial  dos  Alcoólicos

Anônimos – AA –, a Comissão de Constituição e Justiça propôs, com o Substitutivo nº

1, a instituição do Dia Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal, que recairá
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anualmente  na  mesma data,  ocasião  em  que  serão  realizadas  no  Estado  ações

voltadas à divulgação e à conscientização da população sobre os prejuízos causados

ao feto pelo consumo de álcool pela gestante.

A alteração proposta pela Comissão de Constituição e Justiça é oportuna, pois o dia

10 de junho – marco da Semana de Combate ao Alcoolismo – é uma data bastante

propícia para lembrar que o alcoolismo durante a gestação é um problema social

grave e que é urgente a necessidade de atenção às mulheres alcoolistas. 

No Brasil, onde é grande a popularidade das bebidas alcoólicas, é extremamente

importante  manter  as  mulheres  conscientes  dos  riscos  da  ingestão  de  álcool  no

período pré-natal. Ademais, o reconhecimento precoce das crianças afetadas pode

diminuir sua morbimortalidade e permitir sua melhor integração à sociedade.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 357/2011, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -

Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 762/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  Deputado  Wander  Borges,  o  projeto  de  lei  em epígrafe  tem por

objetivo acrescentar os arts. 1o-A e 1o-B à Lei no 17.591, de 23/6/2008, que institui a

Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em seu exame preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. 

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

preceitua o art. 102, XI, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  acrescentar  dispositivos  à  Lei  no 17.591,  de
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2008,  que  institui  a  Semana  de  Prevenção  de  Distúrbios  Alimentares,  com  a

finalidade de determinar os objetivos que esse evento deverá atingir, bem como as

diretrizes que deverão ser observadas quando de sua realização. 

O  grave  problema  dos  transtornos  alimentares  assola  especialmente  o  gênero

feminino em todos os países ocidentalizados. Por influência da mídia, dos valores

vigentes e da sociedade industrializada, os índices crescem brutalmente, e mulheres

jovens e adolescentes estão morrendo na busca desenfreada pelo padrão de beleza

ideal. Porém, embora mais frequente entre as mulheres, problemas com pessoas do

sexo  masculino  também  são  observados  em  consultórios,  escolas,  clubes  e

empresas.

A divulgação de informações de forma clara, concisa e transparente a educadores,

pais e grupos de risco é fundamental se quisermos obter alguma chance de diminuir

as graves consequências das moléstias decorrentes dos modismos alimentares e de

colaborar para a saúde, o bem-estar e a autoestima da população, sobretudo dos

jovens. 

Com o objetivo de aprimorar a norma existente, o projeto de lei em análise pretende

assegurar  as  diretrizes  e  as  ações  básicas  a  serem  efetivadas  na  Semana  de

Prevenção  de  Distúrbios  Alimentares,  buscando  evitar  a  disseminação  de  tais

problemas.

Cabe destacar,  por  fim, que o Substitutivo nº 1,  apresentado pela Comissão de

Constituição  e  Justiça,  propôs  a  supressão  do  dispositivo  da  proposição  que

estabelece a realização de palestras e debates sobre determinados temas, a fim de

que seus organizadores se utilizem da ocasião para os assuntos de relevância na

ocasião, além de promover a adequação do texto à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 762/2011, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  n° 1,  apresen tado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Neider  Moreira,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 819/2011

Comissão de Saúde

Relatório

O  projeto  de  lei  em  análise,  de  autoria  do  Deputado  Gilberto  Abramo,  objetiva

instituir a Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Fibrose Cística.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em seu exame preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. 

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

preceitua o art. 102, XI, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 819/2011 propõe a instituição da Semana de Conscientização

sobre o Tratamento da Fibrose Cística, ou mucoviscidose, a ser realizada na primeira

semana de setembro. Segundo os §§ 1º e 2º de seu art. 1º, o Estado promoverá

palestras e campanhas, tanto com o fim de esclarecer a sociedade sobre a patologia,

quanto  de  incentivar  os  doentes  a  se  submeterem  aos  tratamentos  existentes;  e

poderá realizar parceria com a Associação Mineira de Assistência à Mucoviscidose

(fibrose cística) para promover os eventos da semana a ser instituída.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o

Substitutivo nº 1 com a finalidade de suprimir algumas incorreções e adequar o texto

à técnica legislativa.

Com relação ao mérito da matéria, é importante observar que a fibrose cística ou

mucoviscidose  é  uma  doença  genética,  crônica  e  incurável,  com  alta  taxa  de

mortalidade, diagnosticada, na maioria das vezes, na infância. 

Manifesta-se pelo aumento de cloreto de sódio no suor, deficiência do pâncreas e

doença  pulmonar  obstrutiva  crônica,  comprometendo  principalmente  os  aparelhos

respiratório, digestivo e reprodutor. Como as enzimas do pâncreas não são liberadas

para  o  intestino,  há  dificuldade  na  digestão  de  alimentos,  principalmente  os

gordurosos. Outros sintomas são tosse, expectoração excessiva, respiração difícil e

chiado no peito. 

Os  portadores  dessa  patologia  devem  ser  acompanhados,  em  centros
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especializados, por uma equipe multidisciplinar, constituída por médico especialista,

fisioterapeuta e nutricionista. O tratamento deve observar a idade do paciente e o

grau de evolução da doença, e os objetivos da equipe são a manutenção adequada

da nutrição e  do  crescimento  normal,  a  prevenção e a  terapêutica agressiva  das

complicações pulmonares, o estímulo da atividade física e o fornecimento de suporte

psicossocial.

Cabe destacar que testes genéticos, como o realizado na triagem neonatal pelo

teste do pezinho, ajudam na antecipação de terapias que podem contribuir para a

qualidade  de  vida  dos  portadores  dessa  doença,  impedindo  as  complicações  da

enfermidade e aumentando sua expectativa de vida. 

Dessa forma, consideramos a medida pretendida pelo projeto de lei  em análise

oportuna e consoante com o preceito constitucional que dispõe ser a saúde direito de

todos  e  dever  do  Estado.  O  desenvolvimento  de  ações  voltadas  para  o

esclarecimento da população a  respeito de  enfermidade comum, complexa e  que

pode ter seus efeitos minimizados pode colaborar para a redução do agravamento da

doença e do sofrimento dos pacientes. 

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 819/2011, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Neider  Moreira,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Doutor

Wilson Batista - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.293/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Paulo  Guedes,  o  projeto  de  lei  em tela,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.025/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Furado

do Peixe, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011  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 de Lei nº 1.293/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Furado do Peixe, com

sede no Município de Porteirinha. 

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. 51, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, em plena atividade, juridicamente constituída e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social; e, no art. 52, que as atividades de seus Diretores,

Conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de qualquer lucro, gratificação, benefícios ou vantagens.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.293/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.295/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe, resultante do
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desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.024/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Mucambo dos

Bois, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.295/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Mucambo dos Bois, com sede no

Município de Porteirinha.

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. 

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 51 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente seja destinado a entidade

assistencial congênere, em plena atividade, juridicamente constituída e registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social; e o art. 52 veda a remuneração de seus

Diretores, Conselheiros e associados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.295/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 322/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  Projeto  de  Lei  n° 322/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n° 3.242/2009,  dispõe  sobre  a

criação do Programa Bombeiro Mirim nas diversas unidades do Corpo de Bombeiros

Militar do Estado de Minas Gerais.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente,  o projeto vem a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo pretende instituir, nas diversas unidades do Corpo de

Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, o Programa Bombeiro Mirim, que tem

por  objetivos  proporcionar  mais  integração  entre  a  corporação,  a  família  e  a

comunidade,  com a criação de circuitos  alternativos  de vivência e convivência  de

crianças e adolescentes de 7 a 16 anos de idade; ocupar os menores com atividades

cívicas,  socioculturais,  esportivas  e  recreativas  e  orientá-los  os  menores  sobre  o

exercício da cidadania, noções de primeiros socorros, entre outros.

O  programa  seria  desenvolvido  pelo  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  mediante  a

celebração de convênios com as prefeituras municipais interessadas e de parcerias

com organizações não governamentais e empresas.

Antes  de  analisarmos  a  matéria,  é  oportuno  assinalar  que  proposição  similar

tramitou nesta Casa na legislatura anterior (Projeto de Lei n°s 3.242/2009), tendo sido

arquivada devido ao término da legislatura, sem análise desta Comissão.

O projeto em exame busca dar cunho legal à matéria, que, por sua natureza, é de

caráter  eminentemente  administrativo,  situada  no  campo  de  atuação  do  Poder

Executivo. Não se pode negar o fato de que a criação de programas deve dar-se de

acordo  com  as  demandas  sociais  verificadas,  tendo  em  vista  o  interesse  da



1580
____________________________________________________________________________

coletividade.

Em primeiro lugar, a Constituição Federal atribui ao Poder Executivo a função típica

de administrar, por meio de atos de Estado, de governo e de administração, cabendo

ao Governador a representação do ente político, a direção dos seus negócios e a

administração da coisa pública.

Já o Poder Legislativo atua no plano da abstração e da generalidade; não pode,

portanto,  determinar  a  implementação  de  programa  governamental,  sob  pena  de

invadir a competência do Executivo, violando o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido, tem-se pronunciado exaustivamente o Supremo Tribunal Federal em

inúmeros julgados, em especial na decisão de questão de ordem suscitada na Ação

Direta de Inconstitucionalidade nº 224, em que decidiu não estar sob reserva legal a

criação de programa, ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição

da República, conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

O Poder Legislativo também não tem competência para editar norma prevendo a

celebração de convênio pelo Poder Executivo, como prevê o art. 3º do projeto em

tela. Essa atividade é de caráter eminentemente administrativo, sendo, portanto, da

competência do Executivo. Conforme o art. 90, XVI, da Carta mineira, o Governador

do Estado tem competência privativa para celebrar convênio com entidade de direito

público ou privado.

Ademais,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  da  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade no 165, 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.

Finalmente, destacamos que programa semelhante ao proposto no projeto de lei

em exame já existe no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar e é citado pelo próprio

autor, na justificação do projeto.

Dessa forma, entendemos que a proposição em estudo não deve prosperar nesta

Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 322/2011.
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Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Bruno Siqueira - Cássio Soares - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 685/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 765/2007, “permite, no âmbito do Estado de

Minas Gerais, a realização de eventos denominados rodeios e vaquejadas”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial, para

receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento

Interno.

Cumpre-nos  examinar  o  projeto  nos  aspectos  de  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Importa  ressaltar  inicialmente  que  a  proposição  já  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:

“A proposição  em  análise  tem  por  objetivo  permitir  a  realização  de  rodeios  e

vaquejadas no território mineiro, com a presença obrigatória de médico veterinário.

De  conformidade  com  o  art.  2º,  os  órgãos  estaduais  competentes  deverão  ser

comunicados, com antecedência mínima de sete dias, da realização de tais eventos. 

Para subsidiar este parecer, esta Comissão diligenciou a matéria às Secretarias de

Estado  de  Cultura  e  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  pedindo  que  se

manifestassem sobre a medida no âmbito das respectivas áreas de atuação, em face

do disposto no “caput” do art. 208 da Constituição do Estado e no inciso VII do art.

225 da Constituição Federal.
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À Pasta  da  Cultura,  indagamos  se  esses  eventos  poderiam  ser  caracterizados

como  patrimônio  cultural  mineiro  de  natureza  imaterial,  relacionados  com  a

identidade,  a  ação  e  a  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade

mineira,  entre  os  quais  se  destacam  as  criações  artísticas  e  as  manifestações

artístico-culturais.

À Pasta da Agricultura, perguntamos se as práticas de rodeio e vaquejada poderiam

pôr em risco a integridade física e psicológica dos animais, ou seja, submetê-los a

crueldade.

Ambas as Secretarias manifestaram-se parcialmente favoráveis ao projeto. 

No Parecer Nota-Técnica nº 55/2007, a Pasta da Cultura ressalta a importância de

tais eventos para o setor cultural do Estado, tendo em vista que é “uma atividade que

vem  adquirindo,  como opção  de  lazer  e  recreação,  cada  vez mais  popularidade,

notadamente  nas  férias  e  exposições  agropecuárias”.  Salienta  tratar-se  de  tema

amplamente regulamentado na Lei  nº  13.605, de 2000,  e alerta para a manifesta

impropriedade do art. 2º da proposição, em face da citada lei. Conclui que a aplicação

dessa  lei  para  disciplinar  a  realização  de  rodeios  e  vaquejadas  é  uma  medida

benéfica para os fins a que se destina.

Por sua vez, o Parecer nº 73/2007, da Pasta da Agricultura, sustenta, na conclusão,

que rodeio e vaquejada não constituem patrimônio cultural mineiro, por não terem

nenhuma identidade nem vínculo com a cultura ou a sociedade mineira, tanto na

origem quanto na prática tradicional, para os fins do disposto no “caput” do art. 208 da

Constituição do Estado. 

Segundo esse parecer, o rodeio, de origem espanhola, foi introduzido no Brasil no

ano de 1947, em uma quermesse realizada pela Prefeitura Municipal de Barretos.

Quanto à vaquejada,  considerada também uma prática recreativa, acredita-se que

tenha origem espanhola, sendo atualmente praticada entre os crioulos, mestiços e

espanhóis nascidos na América. Ressalta que, no Brasil, não existe nenhum registro

desse tipo de festa em período anterior a 1870.

Ainda  segundo  o  documento,  tais  eventos  recreativos  não  se  enquadram  no

disposto  no  inciso  VII,  §  1º,  do  art.  225  da  Constituição  Federal,  ou  seja,  não

traduzem  atos  de  crueldade  contra  os  animais.  Observa-se,  ainda,  que  o  uso
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econômico  e  recreativo  da  fauna  em  apreço  encontra  respaldo  no  ordenamento

jurídico, por meio de dois diplomas legais: a Lei Federal nº 10.519, de 2002, e a Lei nº

13.605, de 2000.

Como é  observado na Nota Técnica da  Subsecretaria  da  Casa Civil  datada de

28/4/2008, apenas o rodeio, prática recreativa que não se confunde com a vaquejada,

é regulado na Lei nº 13.605, de 2000. Por isso, o Executivo sugere seja dada nova

redação para o art. 1º do projeto e suprimido seu art. 2, tendo em vista que a medida

já está prevista no art. 4º da citada lei estadual. 

Assim, para aprimorar e corrigir as impropriedades do projeto, apresentamos, na

conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1, que acolhe as sugestões da Pasta da

Agricultura encaminhadas pela Subsecretaria da Casa Civil”.

Aproveitando o ensejo, acolhemos também a manifestação da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial  desta Casa sobre o Projeto de Lei  nº  765/2007, na

legislatura  passada,  especialmente  suas  considerações  acerca  da  definição  de

vaquejada.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  685/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 13.605, de 28 de junho de 2000, que dispõe sobre a promoção e a

fiscalização da defesa sanitária animal durante a realização de rodeio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado à Lei nº 13.605, de 28 de junho de 2000, o seguinte art.

8º-A:

“Art.  8º-A – As disposições desta lei  aplicam-se, no que couber,  à realização de

vaquejada.

Parágrafo  único  –  Considera-se  vaquejada  a  atividade  de  competição  em  que

vaqueiros montados colocam em julgamento sua habilidade em derrubar um bovino

em movimento em pista delimitada de uma arena.”.

Art. 2º – A ementa da Lei nº 13.605, de 28 de junho de 2000, passa a ter a seguinte
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redação:

“Dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal durante a

realização de rodeio e vaquejada.”.

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

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - André Quintão - Luiz Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 779/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Délio  Malheiros,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  torna

obrigatória a divulgação de informação sobre o Índice de Infecção Hospitalar pelos

hospitais das redes pública e privada de saúde do Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  foi  o  projeto  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

A proposição em análise pretende, nos termos de seu art. 1º, obrigar os hospitais

do Estado a divulgar  informação atualizada sobre o Índice de  Infecção Hospitalar

verificado no estabelecimento.

Inicialmente,  ressaltamos  que esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de proposição semelhante na legislatura anterior. Tendo em vista

que  não  houve  inovação  no  ordenamento  jurídico  que  justificasse  uma  nova

interpretação do projeto, passamos a expor os argumentos utilizados anteriormente

no parecer referente ao Projeto de Lei nº 1.782/2007.

“Sem adentrar o mérito da proposição, o que será feito pela Comissão de Saúde no

momento  oportuno,  é  importante  ressaltar  que  existe,  atualmente,  em  diversos

países, entre os quais o Brasil, forte pressão de grupos organizados da sociedade
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para que se tornem públicos os dados sobre infecção hospitalar. 

Primeiramente, no que toca à competência do Estado para tratar da matéria, deve-

se reconhecer que o tema diz respeito tanto à saúde quanto ao consumo, estando,

portanto, inserida 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

relação  de  consumo,  a  competência  dos  entes  federados  figura  no  inciso  V  do

mesmo artigo. 

Ainda do ponto de vista da constitucionalidade, cumpre destacar que 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, cabendo

ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e

controle, conforme preceituam os arts. 196 e 197 da Constituição da República.

A Constituição do Estado, por seu turno, determina, no art. 190, IX, que compete ao

Estado adotar rígida política de fiscalização e controle da infecção hospitalar.

No âmbito  infraconstitucional,  a  Lei  Federal  nº  9.431,  de  6 de  janeiro  de 1997,

dispõe sobre a obrigatoriedade de os hospitais manterem um Programa de Controle

de  Infecções  Hospitalares  e  criarem  uma  Comissão  de  Controle  de  Infecções

Hospitalares para execução desse controle.

Em 12 de maio de 1998, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM nº 2.616,

definiu diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares.

De acordo com esse regulamento, cada hospital deve constituir uma Comissão de

Controle de Infecção Hospitalar – CCIH –, órgão de assessoria à autoridade máxima

da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar, ao qual

compete elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar, periodicamente, à

autoridade máxima da instituição  e  às  chefias  de  todos  os setores  do  hospital  a

situação  do  controle  das  infecções  hospitalares,  promovendo  amplo  debate  na

comunidade  hospitalar.  Esclareça-se  que,  nos  termos  da  portaria,  as  referidas

comissões  devem  ser  compostas  por  membros  consultores  e  executores,  sendo

esses  últimos  representantes  do  Serviço  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar  e
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responsáveis pela operacionalização das ações programadas do controle de infecção

hospitalar.

A portaria  atribui,  ainda,  à  Coordenação de Controle  de  Infecção Hospitalar  do

Ministério da Saúde a obrigação de estabelecer sistema de avaliação e divulgação

nacional dos indicadores da magnitude e gravidade das infecções hospitalares e da

qualidade  das  ações  de  seu  controle,  atribuição  que  passou  a  ser  da  Agência

Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –, criada pela Lei Federal nº 9.782, de 26 de

janeiro  de  1999.  Impõe,  também,  às  coordenações  estaduais  e  distrital  o

acompanhamento,  a avaliação e a divulgação dos indicadores epidemiológicos de

infecção hospitalar. 

Em 2004, a Anvisa lançou o Sistema Nacional de Informação para o Controle de

Infecções em Serviços de Saúde – Sinais  –,  objetivando oferecer  aos hospitais e

gestores  de  saúde  ferramenta  para  o  aprimoramento  das  ações  de  prevenção  e

controle das infecções relacionadas à assistência à saúde. 

Em  nosso  Estado,  a  Lei  nº  11.053,  de  1993,  estabelece  a  obrigatoriedade  do

desenvolvimento de programas de controle de infecção hospitalar. Nos termos desta,

o  programa  de  cada  instituição  compreenderá  um  sistema  ativo  de  vigilância

epidemiológica,  responsável  pela  geração  de  indicadores  do  comportamento

epidemiológico das infecções e de normas e rotinas pertinentes à matéria, sendo que

os indicadores, as normas e as rotinas deverão estar à disposição dos usuários, dos

profissionais da instituição e dos órgãos responsáveis pela fiscalização. 

O Código de  Saúde do Estado,  instituído por  meio da Lei  nº  13.317,  de 1999,

também cuidou da matéria em seu art.  88.  Nos termos do referido dispositivo, os

estabelecimentos de saúde que prestam serviços em regime de internação manterão

comissão e serviço de controle de infecção hospitalar, cuja implantação, composição

e  eventuais  alterações  serão  comunicadas  à  autoridade  sanitária  competente,

municipal ou estadual. O seu § 1º esclarece que entende-se por controle de infecção

hospitalar o programa e as ações desenvolvidos, deliberada e sistematicamente, com

vistas à redução da incidência e da gravidade dessas infecções. Nos termos do § 2º,

a ocorrência de caso de infecção hospitalar será notificada pelo responsável técnico

do estabelecimento à autoridade sanitária competente, municipal ou estadual. E o §
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3º acrescenta que incluem-se no disposto no artigo os estabelecimentos onde se

realizam procedimentos de natureza ambulatorial que possam disseminar infecções. 

Note-se, pois, que o Código de Saúde deu tratamento mais abrangente à matéria,

não  restringindo  o  desenvolvimento  das  ações  voltadas  ao  controle  da  infecção

hospitalar às instituições hospitalares, mas estendendo essa obrigatoriedade também

aos estabelecimentos nos quais se realizem procedimentos de natureza ambulatorial

que possam disseminar infecções.

O projeto em análise inova ao buscar obrigar os hospitais do Estado a afixar, em

suas  dependências,  em  local  visível  e  de  fácil  acesso  ao  público,  informação

atualizada sobre o Índice de Infecção Hospitalar verificado no estabelecimento. Nesse

sentido, no que toca às situações que configuram relação de consumo, é importante

lembrar que a Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, que contém o Código

de Proteção e Defesa do Consumidor, estabelece, em seu art. 6o, incisos I e III, como

direitos  básicos  do  consumidor  a  proteção  da  saúde  e  o  direito  de  informação

relativamente ao fornecimento de produtos e serviços. 

Dessa forma, com base nas razões aduzidas, entendemos que não há óbice de

natureza  jurídica,  constitucional  e  legal  à  tramitação  da  matéria.  Contudo,  em

atendimento  ao  princípio  da  consolidação  das  leis,  propomos,  por  meio  do

Substitutivo nº 1, a alteração do art. 88 do Código de Saúde. Com efeito, ao se alterar

o referido dispositivo,  não só os hospitais,  mas também os estabelecimentos que

realizam procedimentos de natureza ambulatorial que possam disseminar infecções

ficarão  obrigados  a  divulgar  os  índices  de  infecção.  Além  disso,  estarão  os

estabelecimentos sujeitos  às  penalidades já  elencadas  no Código na  hipótese de

descumprimento da determinação legal.”

Diante,  pois,  das  razões  aduzidas,  ratificamos  o  posicionamento  expressado

anteriormente por esta Comissão.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 779/2011 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 88 da Lei no 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código
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de Saúde do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o – O art. 88 da Lei no 13.317, de 24 de setembro de 1999, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 4o:

“Art. 88 – (...)

§  4o –  Os  estabelecimentos  de  que  trata  este  artigo  deverão  afixar,  em  suas

dependências,  em  local  visível  e  de  fácil  acesso,  informação  bimestralmente

atualizada sobre seu Índice de Infecção Hospitalar, contendo gráficos com os índices

verificados nos doze meses anteriores, observadas as normas técnicas pertinentes à

matéria.“.

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

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Delvito Alves - André Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.076/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.958/2010,  “cria  os  Grupos  Locais  de

Prevenção e Combate a Acidentes e Catástrofes nos Municípios do Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  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.

Fundamentação

Saliente-se  que proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na  legislatura  anterior,

oportunidade em que esta Comissão analisou detidamente a matéria no exercício do

controle preventivo de constitucionalidade. Como não houve alteração constitucional
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ulterior que justificasse uma nova interpretação da matéria, passamos a transcrever a

argumentação apresentada na ocasião:

“A proposição em comento visa  a criar  os  grupos de  combate  e  prevenção  de

acidentes  e  catástrofes  nos  Municípios  do  Estado,  com  o  objetivo  de  educar  a

população das áreas urbanas para o enfrentamento de desastres.

Segundo consta na justificação do projeto, “o treinamento dos membros dos grupos

deverá  ser  oferecido  pelo  Corpo  de  Bombeiros,  Polícia  Militar,  Cruz  Vermelha  e

Defesa Civil, entre outros órgãos. Os grupos poderão também firmar parcerias com

empresas privadas, organizações não governamentais e entidades estrangeiras a fim

de desenvolver suas atividades”. 

Não  obstante  a  preocupação  do  parlamentar  com  a  segurança  pública  e  a

prevenção de acidentes no território do Estado, a matéria contém vício insanável de

constitucionalidade, conforme demonstraremos ao longo desta fundamentação. 

Inicialmente, o projeto é omisso quanto à natureza do grupo que se pretende criar,

pois não está claro se se trata de órgão público do Poder Executivo, especialmente

do Corpo de Bombeiros Militar, ou de uma simples aglomeração de voluntários que

receberão o apoio necessário deste órgão de segurança pública para a prevenção e o

combate de acidentes. Se a tese prevalecente for a primeira, o assunto versa sobre

organização e estruturação de órgãos da administração direta do Poder Executivo,

pois o Corpo de Bombeiros Militar  é órgão autônomo subordinado diretamente ao

Governador do Estado, a quem compete a iniciativa para dispor sobre a matéria, seja

por meio de lei, seja mediante decreto. Nesse ponto, a proposição contraria o art. 66,

III, “f”, da Carta mineira, o qual assegura ao Chefe do Executivo – e apenas a ele –

essa prerrogativa legal. Ademais, o projeto choca-se com o disposto no art. 161, I, da

citada Carta política, o qual veda explicitamente “o início de programa ou projeto não

incluídos na Lei Orçamentária Anual”. Isso porque a criação desses grupos locais tem

implicações  financeiras  e  requer,  para  a  sua  validade,  previsão  orçamentária,

assemelhando-os a um programa permanente de prevenção e combate a acidentes,

assunto de feição nitidamente administrativa, que dispensa o procedimento legislativo

propriamente dito. 

Pode-se  partir  da  premissa,  ainda,  de  que  tais  grupos  de  prevenção  sejam
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instituídos por ato específico do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar,

por  se  tratar  de  grupos  de  trabalho  sujeitos  à  disciplina  interna  do  dirigente  da

corporação. Nesse caso, a matéria refoge à competência desta Casa legislativa, visto

que envolve medidas administrativas no âmbito interno da mencionada instituição. 

Por outro lado, se tais grupos já existem na qualidade de organizações privadas

não integrantes do aparelho burocrático estatal, essas entidades não necessitam de

autorização legislativa para firmarem convênios ou contratos com a Polícia Militar ou

o  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  pois  trata-se  de  uma  decorrência  natural  da

personalidade jurídica. 

Vê-se, portanto, que o projeto em exame não tem fundamento constitucional por

invadir  a  esfera  de  atribuições  privativas  do  Poder  Executivo,  contrariando  as

diretrizes básicas atinentes à iniciativa legislativa.”

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.076/2011.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Rosângela Reis - Bruno

Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.079/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.792/2010, “dispõe sobre a obrigatoriedade

de  os  estabelecimentos  escolares  disponibilizarem  cadeiras  específicas  para  os

alunos portadores de deficiência”. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia, de Defesa

dos Direitos da Pessoa com Deficiência 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,  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição. 
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Fundamentação

A  proposição  em  análise  determina  que  os  estabelecimentos  escolares

disponibilizem  cadeiras  específicas  para  alunos  portadores  de  deficiência,  com  o

objetivo de possibilitar condições adequadas de aprendizado. Prevê ainda o projeto

que  os  estabelecimentos  de  ensino  terão  o  prazo  de  12  meses  para  tomar  as

providências necessárias ao cumprimento das medidas nele previstas. 

Primeiramente, vale ressaltar que esta Comissão já analisou matéria de igual teor

quando emitiu  parecer  sobre o Projeto  de  Lei  nº  4.792/2010,  ocasião em que se

manifestou pela juridicidade da matéria com as ressalvas que apresentou. 

Ratificamos o entendimento já exarado por esta Comissão anteriormente, uma vez

que o art. 205 da Constituição da República prevê que “a educação é direito de todos

e  dever  do  Estado  e  da  família  e  deve  ser  promovida  e  incentivada  com  a

colaboração  da  sociedade,  visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Também  o  art.  203  da  referida  Carta  Constitucional  respalda  o  projeto  ao

estabelecer  que  a  assistência  social  deverá  ser  prestada  para  a  integração  das

pessoas portadoras de deficiência à vida comunitária. 

Vê-se pois  que o projeto cuida de estabelecer normas inerente à educação e à

inclusão dos deficientes físicos no ambiente escolar. 

O Estado tem competência para dispor sobre as matérias. O art. 24, inciso IX, da

Constituição da República estabelece que é competência concorrente da União, dos

Estados e do Distrito Federal legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto. Já o

inciso  XIV  inclui  a  proteção  e  a  integração  social  das  pessoas  portadoras  de

deficiência  entre  aquelas  afetas  à  legislação  concorrente  dos  referidos  entes

federados.  Conforme  dispõe  o  §  1º  do  mesmo  artigo,  no  âmbito  da  legislação

concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, o que

não exclui a competência suplementar dos Estados.

Também  segundo  o  art.  206,  inciso  I,  da  Carta  Federal,  o  ensino  deverá  ser

ministrado  com  base  no  princípio  da  igualdade  de  condições  para  o  acesso  e

permanência na escola, entre outros princípios.

A Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, – LDB –, que estabelece as diretrizes e bases
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da educação nacional, prescreve, em seu art. 4º, inciso IX, que o dever do Estado

para com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de padrões

mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas,

por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. No que toca ao ensino privado, a LDB estabelece, em seu art. 7º, que

ele  é  livre,  desde que observadas  as  normas gerais  da  educação nacional  e  do

respectivo sistema de ensino.

Destaque-se,  assim, que resta observada a competência do Estado para dispor

sobre a matéria.

Todavia, cumpre-nos informar que já existe, no âmbito federal e estadual, legislação

que trata da questão de forma mais abrangente. 

No âmbito federal,  a  Lei  nº  10.098,  de 19/12/2000,  estabelece normas gerais  e

critérios  básicos  para  a  promoção  da  acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de

deficiência ou com mobilidade reduzida. A lei não é específica para instituições de

ensino, mas as alcança, uma vez que dispõe sobre condições de acessibilidade em

espaços  públicos  e  privados.  Em  seu  art.  2º,  define  acessibilidade  como  a

possibilidade e a condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia,

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e

dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com

mobilidade reduzida. 

O  Decreto  nº  5.296,  de  2/12/2000,  que  regulamenta  a  referida  lei,  estabelece

normas específicas para os estabelecimentos de ensino. O art. 24 do decreto prevê

que os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos

ou  privados,  proporcionarão  condições  de  acesso  e  utilização  de  todos  os  seus

ambientes  ou  compartimentos  para  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com

mobilidade  reduzida,  inclusive  salas  de  aula.  A  concessão  de  autorização  de

funcionamento, de abertura ou renovação de curso pelo poder público, prevista no

inciso  II  do  §  1o do  art.  24,  estabelece que o  estabelecimento  de  ensino  deverá

comprovar, entre outros requisitos, que coloca à disposição de professores, alunos,

servidores  e  empregados  portadores  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida

ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades escolares e administrativas em
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igualdade de condições com as demais pessoas.

Também no âmbito estadual,  a Lei nº 15.816, de 16/11/2005,  estabelece critério

para a concessão de autorização de funcionamento de instituição de ensino e prevê,

em seu art.  1º,  que tais estabelecimentos, públicos e privados, estão obrigados a

oferecer condições de acesso e utilização de suas instalações a pessoas portadoras

de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Diante do exposto, ratificamos o entendimento já exarado por esta Comissão nos

seguintes termos: “por tratar o projeto de lei em análise de uma previsão específica,

referente  ao  mobiliário,  o  seu objetivo  pode ser  inserido  na  referida  lei  estadual.

Dessa forma, seria observada a consolidação da legislação mineira. 

Propomos, por meio do Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, a inserção,

no texto da Lei nº 15.816, de dispositivo que estabeleça que os ambientes escolares

deverão  dispor  de  espaços,  mobiliários  e  equipamentos  adequados  para  os

portadores de deficiência”. 

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.079/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.816, de 16 de novembro de 2005, que estabelece

critério para a concessão de funcionamento de instituição de ensino. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 15.816, de 16 de novembro de 2005, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único: 

“Art. 1º – (...)

Parágrafo único – Para atender  ao disposto no "caput",  os ambientes escolares

deverão dispor de espaços, mobiliários e equipamentos adequados.”.

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

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.211/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.588/2009, institui o Selo Jovem. 

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser apreciada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto ora desarquivado tem por objetivo instituir o Selo Jovem, a ser concedido

às  entidades  que  se  destacarem  no  desenvolvimento  de  projetos  destinados  à

inserção do jovem na sociedade. Determina que 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  e  indicará  as

entidades habilitadas a recebê-lo. Em seu art. 3º,  a proposição estabelece que 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. 

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 Carta Magna. É a chamada competência residual, que lhe reserva as matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município. 
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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.

Cabe destacar que o inciso XVII do art. 90 da Constituição do Estado prevê como

competência  privativa  do  Chefe  do  Executivo  conferir  condecoração  e  distinção

honoríficas, sem, contudo, reservar-lhe a instituição dessas honrarias.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição da homenagem de que

trata o projeto em análise pode ser objeto de disciplina jurídica por parte dos Estados

componentes do sistema federativo e por iniciativa de membro desta Casa. Contudo,

deve-se destacar que o projeto contém duas impropriedades. 

Em primeiro lugar, o art. 2o impõe ao Poder Executivo a constituição de um órgão

colegiado vinculado à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, conferindo-

lhe atribuição, o que fere o disposto no art. 66, inciso III, da Constituição do Estado,

que  trata  das  matérias  de  competência  privativa  do  Governador,  assim  como  o

princípio  de  independência  e  harmonia  entre  os  Poderes,  previsto  no  art.  2º  da

Constituição da República. 

Ademais, o art. 3º da proposição determina que as entidades contribuintes do ICMS

que receberem a homenagem poderão obter incentivo fiscal na forma a ser fixada

pelo Poder Executivo até o limite de 12% do valor dessa contribuição. 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. 

Com efeito,  conforme dispõe o art.  14 da LRF, a concessão ou a ampliação de

incentivo  ou  benefício  de  natureza  tributária  da  qual  decorra  renúnica  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 – LDO –; e, a, pelo menos, uma das seguintes

condições:  demonstração,  pelo proponente,  de que a renúncia foi  considerada na

estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados
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fiscais previstas no anexo próprio da LDO ou indicação de medidas de compensação,

no período mencionado, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de

alíquotas,  ampliação  da  base  de  cálculo,  majoração  ou  criação  de  tributo  ou

contribuição.

Observamos  ainda  que  o  art.  155,  §  2º,  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 ponto,  vale  ressaltar  que o Supremo Tribunal  Federal  –  STF –,  na

Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.458, declarou que “ato

normativo que, instituindo benefícios de ICMS sem a prévia 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”  (art.  155,  §  2º,  XII,  ‘g’,  da  Constituição

Federal).

No que se refere à matéria, é oportuno destacar também que a Lei no 18.136, de

2009,  instituiu a  Política  Estadual  de Juventude,  destinada aos  jovens  com idade

entre 15 e 29 anos, e um de seus objetivos consiste na articulação entre os Poderes

do Estado, organizações não governamentais e a sociedade para a realização das

políticas públicas de juventude.

Por  essas  considerações,  entendemos  ser  adequada  a  apresentação  do

Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, de modo que sejam suprimidas as

impropriedades  apontadas  e  a  instituição do Selo  Jovem seja  feita  no  âmbito  da

Política Estadual de Juventude, por meio da alteração da Lei nº 18.136, de 2009.

Assim,  fica  assegurada a  observância  das  diretrizes  e  prioridades  dessa política,

figurando o Selo Jovem como um instrumento de que o Estado poderá se valer para o

alcance dos objetivos nela previstos. Além disso, ficará a cargo do Conselho Estadual

da Juventude a administração do Selo, garantindo-lhe maior legitimidade e controle

social, o que contribui para que seja preservada a finalidade da lei.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.211/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o art. 8º-A à Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui a Política

Estadual de Juventude e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º – A Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, fica acrescida do seguinte art. 8º-A:

“Art.  8º-A – Fica instituído o Selo  Jovem, a ser  concedido às entidades que se

destacarem  no  desenvolvimento  de  projetos  destinados  à  inserção  do  jovem  na

sociedade.

Parágrafo único – O selo será administrado pelo Conselho Estadual da Juventude.”.

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

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 516/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 516/2011, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Escola  de  Cordas  Clássicas  de  Passa

Quatro – ECCPQ –, com sede no Município de Passa-Quatro, foi aprovado em turno

único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 516/2011 

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Escola  de  Cordas  Clássicas  de  Passa

Quatro – ECCPQ –, com sede no Município de Passa-Quatro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Escola de Cordas Clássicas

de Passa Quatro – ECCPQ –, com sede no Município de Passa-Quatro.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Carlos Mosconi, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 521/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 521/2011, de autoria do Deputado Antônio Júlio, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Canto  Livre,  com  sede  no  Município  de

Congonhas, 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 521/2011 

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Canto  Livre,  com  sede  no

Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Canto Livre, com

sede no Município de Congonhas.

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

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Carlos Mosconi.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE MAIO DE 2011

DELIBERAÇÃO DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.510/2011

Dispõe  sobre  a  implementação  do  Direcionamento  Estratégico  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG - para o biênio 2011-2012.

A Mesa da Assembleia  Legislativa,  no uso de suas atribuições,  em especial  da

prevista no art. 6º da Resolução nº 5.334, de 15 de julho de 2010, que dispõe sobre o

Direcionamento Estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais -

ALMG -

DELIBERA:

Art. 1º - Ficam estabelecidas a seguinte diretriz e as seguintes prioridades para a

implementação do Direcionamento Estratégico da ALMG para o biênio 2011-2012:

I - Diretriz:

Ser a voz dos mineiros no enfrentamento das desigualdades e na promoção da

cidadania.

II - Prioridades:

a)  fortalecimento das comissões como espaço de participação da sociedade na

formulação, no acompanhamento e na avaliação das políticas setoriais do Estado;

b) interiorização e regionalização das ações da Assembleia, de forma a aproximá-

las das necessidades e expectativas da população em cada região do Estado;

c) utilização de novas tecnologias no relacionamento da Assembleia com o cidadão,

de forma a ampliar a informação, a participação e a interatividade;

d)  articulação  de  esforços  entre  a  Secretaria  da  Assembleia  e  os  gabinetes

parlamentares no aprimoramento da interlocução com os cidadãos e com os diversos

segmentos da sociedade;

e) sistematização e disponibilização de informações sobre a execução das políticas

setoriais  pelo  poder  público  estadual,  com  vistas  ao  aprimoramento  da  ação

fiscalizadora da sociedade e do Poder Legislativo;

f) resgate e disseminação da memória do Parlamento mineiro e da história política

de Minas, com vistas a ampliar a compreensão do papel do Poder Legislativo e a
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estimular a participação política dos cidadãos; 

g)  ampliação  e  racionalização  do uso  dos  espaços  físicos  da  Assembleia,  com

vistas  a  adequá-los  à  crescente  participação  da  sociedade  nas  atividades

institucionais;

h) racionalização dos fluxos e processos de trabalho como instrumento para uma

gestão moderna e eficiente;

i)  integração  contínua  dos  servidores  dos  diversos  quadros  de  pessoal  da

Assembleia;

j)  alinhamento  das  ações  e  projetos  da  Secretaria  da  Assembleia  ao

Direcionamento Estratégico da ALMG.

Art. 2º - Para fins do disposto no artigo anterior, fica definida a seguinte carteira de

projetos prioritários:

I - Projetos finalísticos:

a) Assembleia de Todos;

b) Cidadania Ribeirinha;

c) A Lei a Serviço do Cidadão – Fase II;

d) Minas nos Gabinetes Parlamentares;

e) Portal de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas;

f) Aprimoramento dos Eventos da Assembleia.

II - Projetos organizacionais:

a) Informação de Contexto para o Parlamentar;

b) Memória do Legislativo Mineiro;

c) Gestão de Competências em Recursos Humanos;

d) Gestão e Governança em Processos;

e) Plano Diretor de Ocupação de Espaços.

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon

Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa. 
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ATA

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/5/2011

Presidência dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas

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

Questão  de  ordem  -  Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação de Proposições:  Projetos  de  Lei  Complementar  nºs  10  a  12/2011 -

Projetos  de  Lei  nºs  1.801  a  1.851/2011  -  Requerimentos  nºs  736  a  758/2011  -

Comunicações:  Comunicação  do  Deputado  Neilando  Pimenta  -  Interrupção  dos

trabalhos  ordinários  -  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -

Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras

da Deputada Rosângela Reis - Palavras do Deputado Duarte Bechir  - Entrega de

placa - Palavras da Sra.  Andréa Abritta Garzon Tonet -  Palavras do Sr. Presidente -

Reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Dilzon Melo - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Júlio  -  Antonio  Lerin -  Bruno Siqueira -  Carlos  Mosconi  -  Célio  Moreira  -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Gustavo Perrella - João Leite -

Leonardo Moreira  -  Luiz  Carlos  Miranda -  Luiz  Henrique -  Luzia  Ferreira  -  Maria

Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  Às  14h3min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 
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1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Doutor  Viana -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,

imprensa, funcionários da Casa, meu povo de Minas Gerais, a vida pública é cheia de

surpresas, e hoje tive uma inusitada. O jornal “Hoje em Dia”, sem checar informação

alguma comigo, coloca-me, Sr. Presidente, como desistindo de candidatar-me para

disputar o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A

ilustre jornalista e repórter Amália Goulart torna pública uma notícia, segundo ela, de

bastidores, onde pouco se fala de informações oficiais, de minha possível desistência

à disputa que almejo, uma inverdade. A gente constrói, Sr. Presidente, com tanto zelo

e  luta,  uma  trajetória,  e  uma  notícia  de  bastidores  tenta  desestabilizar  essa

construção, o que é lamentável. Espero que o jornal “Hoje em Dia” corrija, o mais

rápido possível, essa informação. Por ser uma indicação da Assembleia Legislativa,

da autonomia, da escolha livre e democrática dos nobres Deputados Estaduais, que é

prerrogativa  nossa,  continuo,  pois,  firme  na  minha  justa  luta,  regimentalmente  e

legalmente protegida, contando sempre com o apoio dos companheiros e colegas

parlamentares. Portanto, reafirmo: continuo e sou candidato à disputa dessa vaga de

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Obrigado, senhor Presidente, por nos

conceder essa questão de ordem.

Correspondência

-  A  Deputada  Rosângela  Reis,  1ª-Secretária  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do  Sr.  Júlio  Delgado,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento nº 276/2011, da Comissão de Direitos Humanos. 

Do  Sr.  Paulo  Sérgio  Bomfim,  Diretor  do  Departamento  de  Gestão  Interna  da

Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional, informando a liberação,

por meio do Igam, dos recursos financeiros que menciona, em favor do Estado, para
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ampliação  e  implantação  de  sistemas  de  abastecimento  de  água  e  módulos

sanitários.  (-  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. Durvalino Gôngora de Jesus, Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé,

manifestando o apoio dessa Casa Legislativa ao “Movimento pela estrita legalidade e

humanização da Polícia Civil de Minas Gerais”. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra.  Marília  Aparecida  Campos,  Prefeita  Municipal  de  Contagem,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  448/2011,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais.

Do Cel. PM Divino Pereira de Brito, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 4.779/2009, das Comissões de

Direitos Humanos e de Participação Popular.

Do Sr. Robson de Souza Bittencourt, Presidente da Federação dos Aposentados e

Pensionistas  de  Minas  Gerais,  encaminhando,  para  conhecimento  e

acompanhamento  desta  Casa,  cópia  do  documento  “Pedido  de  providências”,

protocolado por essa Federação no Conselho Nacional de Justiça. (- À Comissão do

Trabalho.)

Da Sra. Fabrícia Fernandes Duarte, Gerente-Geral de Relações Institucionais da

Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento nº 381/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

receber proposições.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2011

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 32/2007)

Assegura  aos  servidores  públicos  da  administração  direta,  autárquica  ou

fundacional, incluindo-se os funcionários das fundações mantidas ou instituídas pelo

Estado, pais de filhos portadores de deficiência, redução de carga horária semanal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Os servidores públicos da administração d ireta, autárquica ou fundacional,

incluindo-se os funcionários das fundações mantidas ou instituídas pelo Estado, que

tenham  filhos  portadores  de  deficiência  congênita  ou  adquirida,  terão  sua  carga

horária semanal reduzida, nos termos desta lei.

§ 1º - A redução de carga horária de que trata o “caput” deste artigo será destinada

a que os beneficiados possam acompanhar seus filhos, naturais ou adotivos, em seu

tratamento.

§ 2º - Se ambos os pais se enquadrarem no benefício sobre o qual dispõe esta lei,

caberá somente a um a redução da carga horária prevista no “caput” deste artigo.

§  3º  -  A  redução  da  carga  horária  poderá  ser  consecutiva,  intercalada  ou

escalonada, conforme necessidade ou programa de atendimento do filho portador de

deficiência.

Art.  2º  -  Para  ter  direito  a  redução  da  carga  horária,  o  beneficiado  deverá

encaminhar  requerimento  ao  responsável  máximo  hierárquico  do  órgão  em  que

estiver  lotado,  munido  de  cópia  da  certidão  de  nascimento  ou  adoção,  atestado

médico ou laudo atestando que o filho é portador de deficiência, com seu grau de

dependência,  e  um  laudo  prescritivo  do  tratamento  a  que  deve  ser  submetido  o

portador de deficiência.

§ 1º -  Caberá ao Departamento de Perícias Médicas da Secretaria  Estadual  de

Saúde,  no  prazo  máximo  de  quinze  dias  úteis  após  o  recebimento  do

encaminhamento da solicitação do beneficiado, a emissão do laudo conclusivo sobre

o requerimento.

Art. 3º - O benefício de que trata esta lei será concedida pelo prazo máximo de seis

meses, podendo ser renovado sucessivamente por igual período, observando-se o

disposto no art. 2º e seus respectivos parágrafos.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação:  Esta  proposição que ora  apresentamos visa  garantir  a  redução da

carga horária semanal aos servidores públicos da administração direta, autárquica ou

fundacional, incluindo-se os funcionários das fundações mantidas ou instituídas pelo
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Estado, que possuam filhos portadores de deficiência. 

Não se trata de oferecer benefício, mas sim condições mínimas para que os pais

possam dar aos filhos o mínimo de condições de efetuar um tratamento que se torne

eficaz, pois são necessárias sessões de fisioterapia, equoterapia, fonoaudiologia e

demais tratamentos que facilitem o dia-a-dia dos portadores de deficiência.

Além  de  não  disponibilizarem  o  tempo  necessário  para  efetuar  um  tratamento

digno, infelizmente nossos Municípios não oferecem meios adequados para que os

pais transportem com facilidade seus filhos para clínicas e hospitais especializados.

Muitas  vezes  os  pais  não  possuem  recursos  financeiros  para  a  contratação  de

profissionais  ou  tratamentos  diferenciados,  mas  com  a  redução  da  carga  horária

podem dar mais atenção aos filhos portadores de deficiência.

Os setores públicos não sofrerão prejuízo, pois são poucos os servidores que serão

beneficiados.

Esta iniciativa, portanto, virá contribuir e minimizar as dificuldades enfrentadas pelos

servidores públicos que tenham filho portador de deficiência. Peço, portanto, o apoio

dos demais pares desta Casa para aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 11/2011

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 47/2008)

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 § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 90, de 12 de janeiro de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

§ 1º - Integram o Colar Metropolitano da RMVA os Municípios de Açucena, Antônio

Dias,  Belo  Oriente,  Bom  Jesus  do  Galho,  Braúnas,  Bugre,  Córrego  Novo,  Dom

Cavati, Dionísio, Entre-Folhas, Iapu, Ipaba, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita,

Naque, Periquito, Pingo-d'Água, São José do Goiabal, São João do Oriente, Sobrália
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e Vargem Alegre.”.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: Justifica-se este projeto de lei pelo fato de o Município de Bom Jesus

do  Galho  apresentar  evidente  integração  espacial  com  o  Colar  Metropolitano  da

RMVA, já identificada em estudos realizados pela Fundação João Pinheiro, através do

Centro de Estudos Municipais e Metropolitanos - CEMME -, e incluídos na publicação

“Vale do Aço 2020, uma Agenda de Desenvolvimento Integrado - Perfil, diagnósticos e

propostas”, vol. 2. O Vale do Aço vive um período de expansão de grandes empresas

como Usiminas e Cenibra,  e,  recentemente,  foi  confirmada a construção do novo

aeroporto  da  região  em  Revés  do Belém,  Distrito  de  Bom  Jesus  do Galho,  com

investimento de R$80.000.000,00. As obras do novo terminal se iniciarão em 2009,

com previsão de início das operações em agosto do mesmo ano. Será a 2ª maior

pista  de  pouso  do  Estado,  menor  apenas  que  a  do  Aeroporto  Internacional  de

Confins. Além da expansão das grandes empresas da região e da referida integração

espacial,  Bom  Jesus  do  Galho  mantém  vínculos  com  os  demais  Municípios  do

mencionado Colar, o que o credencia a participar da Região Metropolitana do Vale do

Aço,  sobretudo  em  vista  da  necessidade  de  planejamento  regional  para  melhor

gestão dos problemas metropolitanos.

- 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.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/2011

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 48/2008)

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 § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 90, de 12 de janeiro de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

§ 1º - Integram o Colar Metropolitano da RMVA os Municípios de Açucena, Antônio
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Dias, Caratinga, Belo Oriente, Braúnas, Bugre, Córrego Novo, Dom Cavati, Dionísio,

Entre-Folhas,  Iapu,  Ipaba,  Jaguaraçu,  Joanésia,  Marliéria,  Mesquita,  Naque,

Periquito,  Pingo  d'Água,  São  José  do  Goiabal,  São  João  do  Oriente,  Sobrália  e

Vargem Alegre.”.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Rosângela Reis 

Justificação: Este projeto de lei complementar acrescenta o Município de Caratinga

ao  Colar  Metropolitano  da  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço.  Justifica-se  tal

projeto de lei complementar em razão de o Município de Caratinga possuir evidente

integração espacial com o Colar Metropolitano. Além da questão territorial, o referido

Município mantém vínculos com os demais Municípios em importantes setores como

o educacional  (Campus do Piau),  econômicos, de transporte,  meio ambiente,  etc.

Bairros surgem limítrofes com Municípios do Colar e do Núcleo, e há o projeto de

construção de um grande aeroporto regional, o segundo maior do Estado. Por esses

motivos, o Município de Caratinga exerce e recebe influência dos Municípios do Colar

e do Núcleo Metropolitanos, o que o credencia 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.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Rosângela

Reis. Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2011, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.801/2011

Altera  dispositivos  da  Lei  nº  12.262,  de  23  de  julho  de  1996,  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - 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
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qualidade da gestão;”.

Art. 2º - 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.  3º  -  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”  deste artigo, 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 pela oferta dessas ações.”.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

André Quintão

Justificação: Defendemos a aprovação deste projeto de lei por traduzir avanços na

discussão e na 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, de 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.

Este projeto de lei traz 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. 

- 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 1.802/2011

Declara de utilidade pública o Centro de Formação Profissional Júlio Dário, com

sede no Município de Araxá.

 A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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 Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Centro de Formação Profissional Júlio

Dário, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Bosco

Justificação: O Centro de Formação profissional Júlio Diário é uma sociedade de

direito privado, de fins não econômicos, beneficente, de assistência social, com sede

no Município de Araxá, desimpedida para atuar em todo o território brasileiro. A sua

diretoria  é  constituída  por  pessoas  de reconhecida  idoneidade,  que  desenvolvem

atividade voluntária.

Entre os serviços prestados à população, destaca-se a promoção da integração ao

mercado de trabalho de pessoas que vivem uma realidade de exclusão social, digital

e produtiva.

Por sua importância contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.803/2011

Declara de utilidade pública a Associação Educacional e Profissional de Varginha -

Aprovar -, com sede no Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Educacional e Profissional

de Varginha - Aprovar -, com sede no Município de Varginha.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação Educacional e Profissional de Varginha - Aprovar -, com

sede  no  Município  de  Varginha,  é  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, constituída sob a forma de associação civil, de caráter educacional, com

prazo de duração indeterminado.
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Tem por finalidade oferecer serviços educacionais avulsos, seriados e não seriados,

formais e não formais, em todos os níveis e modalidades de ensino, para crianças,

jovens e  adultos,  enfatizando a  geração e a difusão de valores comunitários  e a

formação  de  uma  sociedade  democrática  não  excludente;  elaborar  e  promover

programas  de  ensino  e  educação  de  formação  geral  continuada  da  população,

promovendo  atividades  especializadas  de  ensino  profissional,  aos  níveis  de

qualificação,  habilitação  e  especialização  profissional;  promover,  coordenar  e

executar  ações,  projetos  e  programas  de  assistência  social,  oferecendo

oportunidades e meios para a melhoria das condições educacionais,  culturais e a

ascensão social  de  pessoas  carentes  ou  em  risco  de  exclusão  social;  promover,

coordenar e executar ações, projetos e programas de preservação do meio ambiente

e turismo; promover,  coordenar,  estimular e executar ações, projetos e programas

educacionais e culturais, por meio da realização de cursos, simpósios, seminários,

congressos e outros eventos, e da edição de publicações; criar e manter Centros de

Educação  Profissional  e  Gerencial  nos  níveis  de  capacitação,  qualificação,

suprimento,  básico,  técnico  e  tecnológico,  oferecendo  aos  jovens  e  adultos  as

habilitações  necessárias  para  o  exercício  de  sua  cidadania  e  para  seu

desenvolvimento técnico, profissional e cultural.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação  deste  projeto  de  lei,  que  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação  Educacional  e  Profissional  de  Varginha  -  Aprovar  -,  com  sede  no

Município de Varginha.

- 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 1.804⁄2011

Acrescenta dispositivo 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. 114 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 7º:
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“Art. 114 - (...)

§ 7º - Ficam isentas das taxas de que tratam os subitens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6

da Tabela D anexa a esta lei as pessoas com deficiência física.”.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  A  habilitação  dos  portadores  de  necessidades  especiais  exige

procedimentos especiais por parte do Departamento de Trânsito de Minas Gerais -

Detran-MG -, que irá sugerir ou não adaptações para os veículos utilizados por esses

portadores.  Além  dos  procedimentos  especiais  já  exigidos,  acompanhados  pela

delegacia  da  comarca  ou  pela  delegacia  regional  na  cidade  de  residência  do

candidato,  constatam-se  os  dificultosos  trâmites  que  o  portador  de  necessidades

especiais  tem que enfrentar.  Dessa forma,  todo o  processo já  é  diferenciado em

função da necessidade especial desse candidato.

A grande maioria dos portadores de necessidades especiais tem problemas com

relação à renda, o que dificulta mais ainda a obtenção das credenciais necessárias ao

processo  de  obtenção  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação.  Muitos  lutam,

persistentemente, para se manter no mercado de trabalho. Portanto, não há condição

de igualdade entre o portador de necessidade especial e a pessoa normal, uma vez

que  aquele  é  submetido  a  procedimentos  adicionais  e  também  a  pagamentos

adicionais.

De fato, a gratuidade das taxas viria incentivar a entrada desse cidadão no mercado

de trabalho,  onde a Carteira Nacional  de Habilitação é  um pré-requisito,  além de

facilitar  o exercício de seu direito de ir e vir. Ambos são direitos constitucionais e,

portanto,  obrigação  do  Estado.  Deve-se  levar  em  conta  que  o  portador  de

necessidades especiais é hipossuficiente em vários aspectos funcionais e sociais, em

razão da própria deficiência.

Os portadores de deficiência física fazem parte de um segmento social que luta

pelos seus direitos em nossa sociedade. O mesmo acontece com as mulheres, os

negros, os sem-terra e outros tantos excluídos. Fato é que, atualmente, os deficientes

físicos não conseguem plenamente sua inclusão na sociedade, por vários motivos.
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Precisamos, então, conhecer e reconhecer essas pessoas que vivem à nossa volta e

que estão excluídas por falta de ação do próprio Estado. É dever constitucional do

Estado criar mecanismos para que elas possam ser incluídas no processo social.

Há  que  entender  acessibilidade  como  possibilidade  efetiva  de  utilização,  com

segurança  e  autonomia,  dos  espaços,  mobiliários  e  equipamentos  urbanos,  das

edificações,  dos transportes  e dos sistemas e meios de  comunicação por  pessoa

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, nos termos do art. 227, § 2º, de

nossa Carta Magna.

Pelas razões acima expostas, submetemos este projeto à apreciação desta Casa.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.805/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.338/2010)

Obriga  as  instituições  comerciais,  financeiras,  bancos,  agências  de  crédito  ou

similares a fornecer por escrito o motivo de indeferimento de crédito ao consumidor e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as instituições comerciais, financeiras, bancos, agências de crédito

ou similares obrigadas a fornecer por escrito o motivo de indeferimento de crédito ou

da negativa de aceitação de título de crédito prestada pelo consumidor que a procure,

para esse fim.

Art. 2º - A declaração a que se refere o art. 1º desta lei deve ser em papel timbrado,

datado e assinado, de forma a que o consumidor possa identificar o estabelecimento

autor da recusa e qual o cadastro de proteção ao crédito consultado, quando for o

caso.

Parágrafo  único  -  As  empresas  são  responsáveis  por  manter  as  informações

tratadas por esta lei sob proteção, sigilo e prontamente recuperáveis na ocasião de

um atendimento posterior, ou quando forem solicitadas, pelo prazo de cinco anos.

Art. 3º - À instituição infratora do estabelecido nesta lei aplicar-se-á multa de 100

(cem) a 2.000.000 (dois milhões) de Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -

Ufemgs -, sem prejuízo das sanções previstas pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro
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de 1990.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: A medida proposta por meio deste projeto de lei visa a assegurar aos

cidadãos o livre acesso à informação, especialmente relacionada com a recusa de

crédito ou a recusa de títulos de crédito, tais como notas promissórias e cheques.

Está de pleno acordo com o disposto na Lei nº 8.078, de 11/9/90, que consagra o

Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  que,  em  seu  art.  43,  estabelece  que  “o

consumidor,  sem  prejuízo  do  disposto  no  art.  86,  terá  acesso  às  informações

existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados

sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes”.

Embora a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo

deva ser comunicada por escrito  ao consumidor,  quando não solicitada por ele, e

informações negativas superiores a cinco anos não devam constar nela, infelizmente

não é o que se verifica atualmente. Inúmeras vezes, os consumidores são incluídos

de  forma  indevida  nos  cadastros  restritivos,  passam  por  constrangimento  e  nem

sequer têm como se defender desse abuso, pois, na maioria das vezes, a empresa

que lhe  nega o crédito  se recusa a  atestar  a  inclusão ou o  motivo  manifesto de

negativa, deixando sem provas a parte prejudicada na relação de consumo.

Destarte,  se  houver  a  obrigatoriedade  da  emissão  de  documento,  conforme se

propõe aqui, o consumidor terá resguardado o direito a defender-se mediante ação

judicial  correspondente e oportuna,  quando for  o caso,  garantido o seu direito  de

postular  contra  empresas  que  porventura  lhe  tenham  causado  danos  morais  ou

materiais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e de Defesa do Consumidor e

de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.806/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Apoio  Comunitário  do  Conjunto

Habitacional São Geraldo, com sede no Município de Itaúna.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do

Conjunto Habitacional São Geraldo, com sede no Município de Itaúna.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Antônio Júlio

Justificação:  A Associação  de  Apoio  Comunitário  do  Conjunto  Habitacional  São

Geraldo,  constituída em 19/2/78,  no Município  de Itaúna,  encontra-se em pleno e

regular  funcionamento,  cumprindo  suas  disposições  estatutárias  e  sociais  no  que

concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Sem fins lucrativos e de duração indeterminada, a Associação em referência atende

todos os requisitos legais para a outorga do título de utilidade pública.

Por  sua  importância,  contamos  com  a  anuência  dos  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 1.807/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.908/2010) 

Dispõe sobre a isenção de pedágios para veículos automotores de duas rodas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam isentos de pedágio os veículos automotores de duas rodas. 

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: De acordo com o art. 175 da Constituição Federal, incumbe ao poder

público,  na forma da lei,  diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, e a lei disporá sobre o

regime  das  empresas  concessionárias  e  permissionárias  de  serviços  públicos,  o

caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de

caducidade,  fiscalização  e  rescisão  da  concessão  ou  permissão,  os  direitos  dos
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usuários, política tarifária e a obrigação de manter serviço adequado.

Com isso, a Carta Magna prevê que os serviços públicos podem ser prestados de

forma indireta, sob o regime de concessão ou permissão, assegurados os direitos dos

usuários, a obrigação de manter serviço adequado e política tarifária.

Entre  os  serviços públicos  que têm sido  objeto  de  concessão,  com autorização

legal, encontram-se a administração e a conservação de rodovias e outras vias de

tráfego. A exploração pela concessionária deve ser remunerada mediante a cobrança

de tarifas que deverão atender ao principio da modicidade. Este  projeto de lei tem

como  objetivo  isentar  os  veículos  automotores  de  duas  rodas  da  cobrança  de

pedágio.  Os  veículos  automotores  de  duas  rodas  não  acarretam  custo  à

concessionária,  na medida em que o peso desses veículos  não chegam, nem de

longe, a afetar a estrutura asfáltica construída para receber o peso de caminhões de

carga. 

O  projeto  atenta  também  para  o  fato,  em  alinhamento  com  o  princípio  da

modicidade, de que referida isenção não acarretará nenhum repasse de pretensos

custos adicionais ao preço do pedágio, razão pela qual solicito o apoio dos pares para

a aprovação de mais este projeto, que tem como motivação maior o aperfeiçoamento

da cidadania brasileira. 

- 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 1.808/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 349/99)

Estabelece a obrigatoriedade do poder público de instalar  detector  de metal  em

escolas públicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, fará instalar

detector de metal na portaria destinada à entrada de estudantes, nos prédios das

escolas estaduais em funcionamento nos municípios com população igual ou superior

a oitenta mil habitantes.

Art. 2º - As providências determinadas no artigo anterior deverão ser adotadas no

prazo máximo de cento e vinte dias.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O  projeto  em  tela  visa  coibir  a  violência  praticada  nas  escolas,

principalmente de periferia, em razão de estarem seus alunos portando todos os tipos

de armas, sem que haja nessas escolas fiscalização mais ostensiva.

Este Deputado, ao apresentar a proposição em tela, visa única e exclusivamente

preservar o bem mais precioso que o ser humano possui, que é a vida.

O projeto é oportuno e para ele conto com o apoio de meus ilustres pares. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.750/2011,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.809/2011

Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento e Superação - Instituto

Superar, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento  e

Superação - Instituto Superar, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O Instituto de Desenvolvimento e Superação - Instituto Superar, com

sede no Município de Belo Horizonte, é uma entidade de direito privado, sem fins

lucrativos,  criada  por  meio  de  um  grupo  de  associados,  com  o  objetivo  de

desenvolver atividades ligadas à recuperação de pessoas viciadas em drogas e em

bebidas alcoólicas e de dependentes de substâncias tóxicas de qualquer natureza. 

Seus  objetivos  são  promover  e  desenvolver  ações  e  programas  sociais  que

resultem em acesso a moradia digna, atender as necessidades da comunidade nas

áreas  de  educação,  saúde,  habitação,  transporte,  comunicação,  segurança,

saneamento  básico,  cultura,  lazer  e  meio  ambiente,  bem  como experimentar,  de

forma  não  lucrativa,  novos  modelos  socioprodutivos  e  sistemas  alternativos  de
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produção, comércio, emprego e crédito e incentivar o voluntariado.

Dessa forma, a entidade busca combater a exclusão social a que muitas pessoas

estão relegadas e contribuir para o restabelecimento de uma vida digna a que todo

cidadão tem direito.

Enfim, a instituição luta, com o abnegado trabalho de seus sócios e Diretores, para

propiciar a melhoria da qualidade de vida dos assistidos e o resgate da cidadania.

Assim sendo, conto com o apoio de meus 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 1.810/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.304/2007)

Integra a Serra da Calçada ao Parque Estadual da Serra do Rola Moça.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Passa a fazer parte do Parque Estadual da Serra do Rola Moça a Serra da

Calçada,  localizada  nos  Municípios  de  Brumadinho  e  Nova  Lima,  com  área  de

1.100ha, cujos limites e confrontações deverão ser objeto de regulamentação.

Art.  2º  -  O  Conselho  Consultivo  do  Parque  Estadual  da  Serra  do  Rola  Moça

reformulará, no prazo de cento e oitenta dias, o Plano Diretor do Parque, para que

nele  passe  a  constar  a  Serra  da  Calçada,  prevendo  o  zoneamento  da  área e  o

desenvolvimento de programas de manejo, de administração e educação ambiental.

Art. 3° - O Instituto Estadual de Florestas - IEF - , em conjunto com a administração

do Parque  Estadual  da  Serra  do  Rola  Moça deverão,  no  prazo  de noventa  dias,

providenciar estudo cartográfico para apuração dos limites e confrontações da Serra

da Calçada.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: A Serra da Calçada, localizada nos Municípios de Brumadinho e Nova

Lima, é considerada área insubstituível, em face das suas paisagens, da diversidade

de fauna e flora e dos recursos hídricos existentes.
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Com vegetação que cresce sobre  os  campos ferruginosos,  a  Serra  da  Calçada

possui elevada diversidade e endemismo e espécies de flora nas cangas, campos

rupestres  -  considerados  uma das  mais  raras  ocorrências  vegetais  existentes  no

Brasil – e um ambiente que ocorre exclusivamente na área do Quadrilátero Ferrífero

de Minas Gerais: a mata da candeia.

Do  mesmo  modo,  a  região  da  Serra  da  Calçada  apresenta  grande  riqueza  e

diversidade  biológica,  abrigando  inúmeras  espécies  de  animais  e  plantas,  com

algumas espécies de aves, mamíferos e plantas ameaçados de extinção, sendo por

isso enquadrada pela Fundação Biodiversitas na categoria de Importância Especial e

Extrema para Prioridade de Conservação da Biodiversidade em Minas Gerais. 

A Serra  da  Calçada  exerce  ainda  importante  papel  no  contexto  hidrológico  da

região,  uma vez que funciona como região  de recarga dos  diversos  aqüíferos  ali

existentes,  tais  como  o  Aquífero  Itabirítico,  o  Aquífero  Carbonático  e  o  Aquífero

Granular, garantindo água de boa qualidade e própria para o consumo direto.

Por  essas  razões,  este  projeto  busca integrar  a  área  da  Serra  da  Calçada  ao

Parque Estadual da Serra do Rola Moça, objetivando não só a preservação do meio

ambiente como também a preservação da qualidade de vida do habitantes da Região

Metropolitana de Belo Horizonte.

-  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 1.811/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores Vítimas das Enchentes de

Belo Vale-MG - Amove -, com sede no Município de Belo Vale.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores Vítimas

das Enchentes de Belo Vale-MG - Amove -, com sede no Município de Belo Vale.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: A Amove, fundada em 2009, tem por finalidade amparar as pessoas

prejudicadas pela ação das enchentes no Município, prestando-lhes assistência sob a
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forma  de  abrigo,  alimentação  e  medicamentos,  direcionando  as  doações

eventualmente  recebidas  àqueles  realmente  necessitados  e  lhes  proporcionando

bem-estar físico e psíquico.

É uma associação civil filantrópica, e os membros de sua Diretoria e do Conselho

Fiscal  não recebem benefício  ou  vantagem  em decorrência  do  exercício  de  suas

funções, bem como não são remunerados por suas atividades. 

Fica patente, assim, que a entidade preenche todas as exigências da Lei nº 12.972,

de 1998, para a declaração de utilidade pública, dentre as quais podemos destacar o

regular e contínuo funcionamento há mais de um ano, diretoria composta por pessoas

de  reconhecida  idoneidade  e  não  remuneradas  pelo  seu  múnus,  bem  como

comprovada aquisição de personalidade jurídica.

Assim,  considerando que a Associação desenvolve  uma gestão administrativa  e

patrimonial em prol do interesse público e não oferece nenhum óbice legal para a

declaração de utilidade pública, esperamos o apoio dos nobres pares para aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.812/2011

Institui o Dia Estadual do Oficial de Justiça.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica instituído o Dia Estadual do Oficial de Justiça, a ser comemorado,

anualmente, no dia 5 de setembro.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  Sem embargo de estar  instituído  o  dia  5  de  setembro,  em âmbito

federal, como sendo o Dia do Oficial de Justiça, fato é que em Minas Gerais não está

referendada, no calendário de comemorações, uma data específica destinada a tal

classe de servidores públicos.

Conquanto  a  Constituição  Federal  inclua,  entre  os  princípios  fundamentais  de



1620
____________________________________________________________________________

garantia  ao cidadão,  o acesso à Justiça (art.  5º,  inciso XXXV, da Constituição da

República), certo é que, sem a atuação efetiva do referido profissional, tal dispositivo

da Carta Magna não passaria de letra morta.

É inegável  que o Oficial  de Justiça exerce função essencial  à  administração da

Justiça,  sendo  o  encarregado  exclusivo  do  cumprimento  dos  atos  processuais,

figurando como “longa manus” do próprio Juiz, porque é ele quem executa, de forma

efetiva  e  material,  as  determinações que o Juiz registra  no papel.  Somente  há  a

materialização da prestação jurisdicional quando os atos processuais são realizados

de forma efetiva.

Os atos processuais necessitam da participação de Oficiais de Justiça para seu

cumprimento e são muitas  vezes levados a cabo com sacrifício pessoal  evidente,

diária e incansavelmente, não raro com riscos à própria integridade física. Portanto,

não há Justiça sem seu corpo de Oficiais.

Com base no acima exposto,  este  projeto  de  lei  visa  a  tardia,  porém inadiável

oficialização da data de 5 de setembro, também nesta unidade federativa, como o Dia

Estadual do Oficial de Justiça, expressando o respeito, o reconhecimento e a gratidão

de todo o povo mineiro pelas atividades exercidas por esses valorosos servidores

públicos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.813/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Democrata - Aspade

-, com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do

Democrata - Aspade -, com sede no Município de Além Paraíba.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: A Associação de Pais e Amigos do Democrata - Aspade -, localizada

na Travessa Bernardino de Paula, 14, no Bairro Praça da Bandeira, no Município de
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Além Paraíba,  fundada em março de 2010,  tem por finalidade a formação social,

esportiva e cultural dos jovens residentes na referida cidade e da região. 

Atualmente, a entidade tem cadastrados cerca de 120 jovens nas idades entre 10 e

17 anos, proporcionado-lhes treinamentos técnicos, táticos e físicos. 

As atividades são desenvolvidas duas vezes por semana, no horário das 14 às 19

horas, sendo, nos finais de semana, realizados campeonatos, amistosos e disputa de

torneios em toda a região, o que muito vem contribuindo para a formação do caráter

desses adolescentes.

É uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, não recebendo os membros

de  sua  diretoria  benefício  nem  vantagem  em  decorrência  do  exercício  de  suas

funções.

A entidade preenche todas as exigências dispostas na Lei nº 12.972, de 1998, para

a declaração de utilidade pública, destacando-se o regular e contínuo funcionamento

há mais de um ano,  diretoria  composta por  pessoas de reconhecida moral e não

remuneradas e personalidade jurídica comprovada.

Assim,  considerando que a associação desenvolve  uma gestão administrativa e

patrimonial em prol do interesse da coletividade e não oferece nenhum óbice legal

para  a  declaração  de  utilidade  pública,  esperamos  o  apoio  dos  nobres  pares  à

aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.814/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.964/2007)

Proíbe  a  propaganda  publicitária  em  prédios  públicos  e  rodovias  estaduais  no

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Ficam proibidas a propaganda publicitária e a instalação de engenhos

publicitários  nos  imóveis  públicos,  edificados  ou não,  das  administrações direta  e

indireta, e nas rodovias estaduais.

§ 1º – A propaganda a que se refere o “caput” deste artigo será permitida quando
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promovida pelo poder público e feita no interesse da administração pública e afete a

vida cotidiana nas áreas da saúde, alimentação, trânsito, transporte coletivo, uso e

ocupação do solo, meio ambiente, educação, cultura e defesa do consumidor.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, entende-se por propaganda publicitária cartazes e

“outdoors” afixados com intuito de promover marca comercial, eventos e consumo,

divulgar  campanhas  de  “marketing”  ou  qualquer  tipo  de  mensagem  destinada  ao

público.

Art.  3º  –  O  descumprimento  aos  dispositivos  desta  lei  constitui  infrações

administrativas, sujeitando o particular infrator à pena de multa no valor de 10.000

(dez mil)  Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -  Ufemgs – por  cartaz ou

“outdoor” afixado, aplicada em dobro em caso de reincidência, além da obrigação de

retirada das propagandas veiculadas.

Art.  4° - Ao agente público que autorizar a afixaçã o de cartazes ou outdoors na

forma do “caput” do art. 2° serão aplicadas as sanç ões administrativas cabíveis.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: Este projeto tem como objetivo diminuir a poluição visual em estradas

e  prédios  públicos  estaduais  que  se  vêem  invadidos  por  inúmeras  propagandas

publicitarias que afetam a paisagem urbana e contribuem para a poluição visual. Além

de  promover  o  desconforto  espacial  e  visual  dos  transeuntes,  esse  excesso

desvaloriza os centros urbanos, tornando-os apenas espaço de promoção de trocas

comerciais, o que sabidamente não vêm a ser função estatal, razão pela qual não

pode o poder público se tornar meio de propagação de tal prática comercial.

Outrossim, a comercialização de espaços públicos para a realização de propaganda

comercial fere os princípios da administração pública, em especial o da legalidade e o

da moralidade, visto que feito sem observância das regras licitatórias, não revertendo

os valores pecuniários auferidos com essa atividade ao caixa único do Governo.

Quanto a competência para a propositura da presente proposição, é certo que a

matéria  em  comento  se  insere  na  competência  legislativa  do  Estado,  conforme
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disposto  no  art.  24,  incisos  I,  V  e  VI,  da  Constituição  da  República,  pelos  quais

compete  concorrentemente  à  União,  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos

Municípios  legislar  sobre  direito  urbanístico,  produção  e  consumo  e  controle  da

poluição,  não  havendo  que  se  falar,  ainda,  em  matéria  de  iniciativa  privativa  do

Governador do Estado, razão pela qual se espera a aprovação do projeto que ora se

submete a apreciação desta augusta Casa 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 1.815/2011

Dispõe sobre a realização de teste de compatibilidade HLA no material coletado na

doação  de  sangue,  para  posterior  inclusão  dos  dados  no  Registro  Nacional  de

Doadores de Medula Óssea - Redome.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O Poder  Executivo deverá  implantar,  no  ato da  doação de sangue na

hemorrede do Estado de Minas Gerais, a realização do teste de tipagem HLA com o

envio dos dados para o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea - Redome. 

§ 1º - A realização do teste e o envio das informações ao Redome dependerão de

termo de consentimento escrito e devidamente assinado pelo doador. 

§ 2º - Será informado ao doador que seus dados de compatibilidade constarão no

Redome e que isso não implicará obrigatoriedade de doação, que será consentida

por ele somente quando houver paciente compatível. 

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que lhe couber, no prazo de

cento e vinte dias.

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

Sala das Reuniões 19 de maio de 2011. 

Fábio Cherem

Justificação:  O  transplante  de  medula  óssea  ou  transplante  de  células-tronco

hematopoiéticas é um procedimento médico das áreas da hematologia e da oncologia

que envolve o transplante de células-tronco hematopoiéticas provenientes da medula

óssea do doador. A realização desse transplante é, para muitos pacientes, a última
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esperança de cura de doenças ligadas à insuficiência de sua medula, a exemplo da

leucemia.

Atualmente o número de pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores

de Medula Óssea - Redome -, que abrange todo o País, está abaixo do necessário

para atender satisfatoriamente aos pacientes que necessitam de um transplante. O

baixo número de cadastrados torna mais remota a chance de encontrar um doador

compatível. A expectativa é que, aumentando o número de voluntários, seja possível

salvar mais de mil pessoas que aguardam o procedimento.

A medida que este projeto de lei propõe aumentará significativamente a quantidade

de  pessoas  cadastradas  no  Registro  Nacional  de  Doadores  de  Medula  Óssea,

aumentando as chances daqueles que necessitam de transplante, de encontrar um

doador com medula compataível. 

Cabe salientar, que o presente projeto além de promover um aumento no número

de cadastros no Redome, através do aproveitamento do momento em que o doador

já se encontra em um hemocentro, também respeita a vontade do doador de sangue,

que deverá ser devidamente consultado sobre a disponibilização de amostra de seu

sangue para realização dos testes de tipagem HLA, bem como fornecer autorização,

por escrito, para que seus dados constem no cadastro do Redome. Outro ponto que

deverá ser esclarecido ao doador de sangue é que o fornecimento dos dados para o

Redome  não  implica  obrigatoriedade  de  doação  da  medula  óssea,  caso  haja

compatibilidade entre alguém que necessite do transplante e o doador compatível

uma  vez  que,  no  momento  da  identificação  da  compatibilidade,  o  doador  será

novamente consultado.

Por essas razões, apresento este projeto de lei, que busca aumentar o número de

pessoas cadastradas no  Redome, possibilitando, assim, maior chance de encontrar

um doador compatível, para aqueles que dependem de um transplante de medula.

Para tal conto com o apoio dos meus pares.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.816/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  casas  lotéricas  localizadas  no  Estado
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instalarem câmeras de segurança em suas áreas externas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  casas  lotéricas  situadas  no  Estado  deverão  instalar  e  manter  em

funcionamento câmeras de vídeo em sua área externa, em quantidade suficiente para

abranger todo o seu entorno.

Parágrafo único - O monitoramento será feito por meio de gravação nos locais a

serem protegidos, nas 24 horas do dia, sendo que as imagens deverão ser salvas por

um período de três meses e colocadas à disposição do poder público, especialmente

das autoridades policiais, sempre que solicitadas.

Art. 2º - As instituições bancárias e as casas lotéricas terão o prazo de noventa dias

para adequar-se a esta lei a contar de sua publicação.

Art. 3º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator a

multa  diária  de  100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais  do Estado de Minas Gerais),

dobrada a cada reincidência.

Art.  4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber,  no prazo de

sessenta dias contados de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Fábio Cherem

Justificação: São crescentes os assaltos a casas lotéricas em todo o Estado de

Minas Gerais.  Entre janeiro e maio de 2010,  62 casas lotéricas foram vítimas de

roubos a mão armada enquanto, no mesmo período de 2009, foram registradas 44

ocorrências dessa natureza.

O incremento da segurança das casas lotéricas não foi capaz de acompanhar o

crescimento desses estabelecimentos, que contam com movimento cada vez maior

de pessoas, pois passaram a desempenhar funções que antes eram desempenhadas

exclusivamente  por  bancos,  tais  como  saques  de  benefícios  e  de  poupança,

depósitos e pagamentos.

É cediço que dispositivos como cofre, alarme e circuito fechado de TV são exigidos

das casas lotéricas como itens de segurança. Contudo, percebe-se que esses itens

devem  ser  reforçados,  tendo  em  vista  o  enorme  número  de  assaltos  que  tais
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estabelecimentos têm sofrido ultimamente.

A obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança na área externa desses

estabelecimentos visa inibir a atuação dos assaltantes, além de facilitar as operações

policiais no intuito de identificar e prender os meliantes, mostrando-se de extrema

importância para a segurança pública.

Ante o exposto, requeremos o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto

de lei,  direcionado à garantia  da segurança e da paz social  de toda a sociedade

mineira.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Paulo

Lamac. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.740/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.817/2011

Dispõe sobre  medidas  de  controle  da  proliferação da leishmaniose e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  O Poder  Executivo  implantará  práticas  de educação da população em

relação à posse responsável e controle da natalidade canina, identificação rápida e

controle  dos  reservatórios  do  mosquito  transmissor  da  leishmaniose  e  empregar

medidas  de  saneamento  básico,  por  meio  do  manejo  ambiental,  para  reduzir  os

prováveis criadouros do vetor.

Art. 2° - As regiões do Estado serão classificadas de acordo com o risco potencial

de proliferação da doença, segundo estatísticas de casos ocorridos, nos termos do

regulamento,  a  fim  de  orientar  a  atuação  e  a  fiscalização  por  parte  dos  órgãos

competentes.

Art.  3° -  Conforme a  classificação  de  risco  potenci al  de  que  trata  o  art.  2º,  o

proprietário de cães deverá adotar medidas para o controle da leishmaniose, por meio

do combate ao flebótomo com o uso de inseticidas no ambiente e de repelentes nos

cães,  como  medida  de  proteção  individual,  por  meio  da  utilização  da  coleira

impregnada com deltametrina a 4% (quatro por cento). 

Art. 4° - O Estado, em parceria com os Municípios, realizará campanha educativa

dirigida aos responsáveis pelos cães, alertando sobre a necessidade da prática de
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medidas para reduzir os prováveis criadouros do vetor, além do emprego de medidas

de proteção individual, no caso do reservatório doméstico, por meio da utilização da

coleira impregnada com deltametrina a 4% (quatro por cento). 

Parágrafo  único  -  A  campanha  educativa  consistirá  em  visitas  periódicas  aos

proprietários  de  animais  e  na  distribuição  de  material  explicativo  sobre  os

procedimentos preventivos a serem adotados.

Art. 5º - A fiscalização da adoção, por parte dos proprietários de cães, das medidas

propostas  por  esta  lei,  e  a  atuação  do  Poder  Público  em  prol  do  controle  da

leishmaniose serão exercidas pelas mesmas equipes responsáveis pelas campanhas

contra  a  dengue,  cabendo  ao  Poder  Executivo  municiá-las  das  informações

necessárias a esta atuação.

Art. 6° - Constituem infrações sanitárias, sem prej uízo daquelas previstas na Lei n°

13.317,  de  1999,  bem  como das  demais  sanções  civis,  penais  e  administrativas

cabíveis:

I – descumprir as orientações e determinações sanitárias da autoridade do Sistema

Único de Saúde – SUS –, o que será considerado infração leve, sujeita à penalidade

de advertência ou multa;

II – deixar de adotar as medidas de controle que visem a evitar a proliferação do

flebótomo responsável pela transmissão da leishmaniose visceral canina, o que será

considerado infração grave, sujeita a pena educativa e multa.

Parágrafo  único  -  Na  apuração  da  infração  sanitária,  serão  adotados  os

procedimentos estabelecidos nesta lei e os previstos na Lei n° 13.317, de 1999, sem

prejuízo de outras medidas procedimentais estabelecidas pela vigilância em saúde.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que lhe couber, no prazo de

cento e vinte dias.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Fábio Cherem

Justificação: A leishmaniose é uma doença crônica, de manifestação cutânea ou

visceral, causada por protozoários flagelados do gênero Leishmania, da família dos

Trypanosomatidae.  O  calazar  (leishmaniose  visceral)  e  a  úlcera  de  Bauru
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(leishmaniose tegumentar americana) são formas da doença.

É uma zoonose comum ao cão e ao homem. É transmitida ao homem pela picada

de mosquitos flebotomíneos, que compreendem o gênero Lutzomyia (chamados de

"mosquito palha" ou birigui) e Phlebotomus.

No Brasil existem atualmente 6 espécies de Leishmania responsáveis pela doença

humana e mais de 200 espécies de flebotomíneos implicados em sua transmissão.

Trata-se de uma doença que acompanha o homem desde tempos remotos e que tem

apresentado, nos últimos 20 anos, um aumento do número de casos e ampliação de

sua  ocorrência  geográfica,  sendo  encontrada  atualmente  em  todos  os  Estados

brasileiros, sob diferentes perfis epidemiológicos. Estima-se que, entre 1985 e 2003,

ocorreram 523.975 casos no Brasil. 

As leishmanioses são antropozoonoses consideradas grande problema de saúde

pública,  representam um complexo de doenças com importante espectro clínico e

diversidade epidemiológica. A Organização Mundial da Saúde - OMS - estima que

350 milhões de pessoas estão expostas ao risco, com registro aproximado de dois

milhões de novos casos das diferentes formas clínicas ao ano.

No  Brasil,  a  leishmaniose  é  uma  doença  com  diversidade  de  agentes,  de

reservatórios e de vetores que apresenta diferentes padrões de transmissão e um

conhecimento ainda limitado sobre alguns aspectos, o que a torna de difícil controle.

A leishmaniose  visceral  -  LV  -  é  uma  doença  de  evolução  crônica,  sistêmica,

caracterizada nos seres humanos por febre, esplenomegalia, perda de peso, astenia,

anemia, entre outras e, quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90%

dos casos.

O  protozoário  Leishmania  chagasi,  causador  da  LV,  é  transmitido  aos  seres

humanos através da picada de um mosquito que também pode transmitir a doença ao

cão doméstico. Esse fato dificulta o controle da doença no meio urbano, visto que o

cão pode permanecer sem sintomas mesmo estando doente, situação chamada de

reservatório da doença. A LV é uma doença de grande importância para a saúde

pública por ser uma zoonose de alta letalidade.

Já a leishmaniose tegumentar  americana -  LTA - é uma doença infecciosa,  não

contagiosa, causada por diferentes espécies de protozoários do gênero Leishmania,
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que acomete pele e mucosas. Primariamente, é uma infecção zoonótica, afetando

outros animais que não o ser humano, o qual pode ser envolvido secundariamente.

No Brasil,  a LTA é uma das afecções dermatológicas que merece mais atenção,

devido à sua magnitude, assim como pelo risco de ocorrência de deformidades que

pode produzir no ser humano, e também pelo envolvimento psicológico, com reflexos

no campo social e econômico. Apresenta ampla distribuição, com registro de casos

em todas as regiões brasileiras.

A  principal  condição  de  transmissibilidade  das  leishmanioses  nos  ambientes

urbanos  está relacionada à  adaptação do vetor,  mosquito  palha,  ao  peridomicílio,

favorecida  pela  presença  do  cão.  Em  áreas  urbanas  com  transmissão  recente,

observa-se que a  doença se  apresenta  de forma epidêmica tanto para a  doença

humana quanto canina, e nessas áreas a leishmaniose canina antecede a humana,

existindo associação na distribuição espacial de ambas. Pesquisadores estimam que

nas áreas endêmicas, para cada humano doente existam 200 cães infectados.

Principalmente a leishmaniose visceral em área urbana tem sido um desafio para os

gestores de saúde, principalmente pelo número de pessoas expostas ao risco de se

infectar,  adoecer  e  morrer,  como  também  pelas  dificuldades  operacionais  em

abranger toda a extensão da área de transmissão.

Considerada  um  problema  de  saúde  pública  mundial,  segundo  a  Organização

Mundial da Saúde, a leishmaniose visceral registra anualmente 500 mil novos casos

humanos no mundo, com 59 mil óbitos.

No Brasil, a LV apresenta comportamento epidemiológico cíclico, com elevação de

casos em períodos médios a cada cinco anos, podendo ser observadas diferenças

nesse comportamento entre Estados e Municípios.

Em 2007,  24  Unidades  Federadas  notificaram casos  e,  até  a  década de 90,  a

Região Nordeste correspondeu a 90% dos casos de LV do País. Porém, a doença

vem se expandindo para outras regiões, modificando essa situação, de modo que do

total  de  casos do  período de 2001 a  2008,  55% ocorreram na Região  Nordeste,

havendo uma expansão gradativa para as Regiões Norte, Sudeste e Centro Oeste,

que passaram de 26% (756/2859)  do total  de casos em 2001 para mais de 52%

(2.165/4.125) do total de casos em 2008.
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Em 2008, 4.125 novos casos humanos da doença foram registrados e o Estado de

Minas  Gerais  vem  encabeçando  a  última  lista  de  incidência  de  casos,  ainda

preliminar, fornecida pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan –

do Ministério da Saúde com mais de 561 casos notificados.

A LV também está mais agressiva. No ano de 2000 a doença matava três em cada

cem pessoas que a contraíam, hoje morrem sete.

Segundo dados do Ministério da Saúde, Minas Gerais é o segundo estado brasileiro

com maior incidência da doença e apresentou 423 casos em 2007, de um total de

3.562 casos no país (12%).

Em 2008 foram 561 casos no Estado e 35 óbitos, números superiores aos 423

casos de 2007, quando houve 32 mortes. De acordo com a Secretaria de Estado de

Saúde, de janeiro a junho de 2009, a doença infectou 168 pessoas e já matou 20 no

Estado.

Governador  Valadares  teve,  em 2009,  27,5% de taxa  de letalidade da doença,

estatística  muito  superior  à  média  estadual  que,  no  ano passado,  foi  de 5,5%.  A

média nacional é de 7% a 10%. Segundo as autoridades do Centro de Controle de

Zoonoses,  a  situação  em  Governador  Valadares  é  grave,  porque  o  índice  de

letalidade da leishmaniose no Município é um dos mais altos do Estado.

Para controlar o avanço da LV, o Ministério da Saúde determina a eliminação dos

cães  infectados  e  proíbe  seu  tratamento  com  medicamentos  utilizados  em  seres

humanos,  devido  ao  risco  de  esse  tratamento  promover  a  seleção  de  cepas  de

Leishmania chagasi resistentes. Outro vértice dos programas de vigilância e controle

da  LV  tem  sido  controlar  a  densidade  dos  flebótomos por  meio  da  aplicação  do

inseticida de ação residual da classe dos piretróides.

Pesquisas  recentes  tem  mostrado  a  necessidade  de  introdução  de  novas

ferramentas  para  o  controle  da  LV,  entre  as  quais  se  vem  propondo  o  manejo

ambiental, para reduzir os prováveis criadouros do vetor e o emprego de medidas de

proteção  individual,  no  caso  do  reservatório  doméstico,  a  utilização  da  coleira

impregnada com deltametrina a 4%.

A coleira  impregnada com deltametrina  a 4% protege os  cães das picadas dos

flebótomos e evita que eles sejam infectados pela leishmania, porque a deltametrina
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tem,  em  sua  formulação,  um  potente  inseticida  da  família  dos  piretróides,  com

excepcional  atividade  contra  os  principais  ectoparasitas  dos  cães,  principalmente

sobre o flebótomo responsável pela transmissão da LV.

A coleira mostrou resultados satisfatórios em experimentos laboratoriais, com efeito

letal para as diferentes espécies de flebótomos. 

Tais resultados foram confirmados em vários países, e em estudo citado em artigo

publicado no Boletim Epidemiológico Paulista - Bepa -, ano 1, nº 12, de dezembro de

2004 , realizado no Brasil por Lima e Col (2002), que concluiu ser a utilização da

coleira mais eficaz para prevenir a transmissão da doença do que a eliminação dos

cães soropositivos. 

Entre os estudos de campo, um dos pioneiros foi o que se realizou no sudeste da

Itália.  Comparando-se  duas  áreas  -  uma controle  e  outra  tratada -  verificou-se  a

proteção de 86% dos cães da área tratada. 

Outro estudo conduzido no Irã, em dezoito vilas - nove tratadas e nove controles -,

constatou-se a redução de 64% da incidência da doença em cães e decréscimo de

43% da incidência em crianças, depois de um ano da utilização das coleiras. 

Na Espanha,  avaliou-se o tempo de eficácia da coleira, observando-se que seu

efeito  antirrepasto  (repelente)  chegou  a  ser  maior  do  que  90%  da  semana  2  a

semana 20. 

Na França, concluiu-se que, pelo menos na sub-região Mediterrânea, esta coleira

inseticida protegeria um cão da maioria das picadas do mosquito palha e manteria um

efeito mortal por uma estação completa do mosquito palha.

Segundo os estudos realizados, sua eficácia é garantida por quatro meses, muito

embora os efeitos da coleira perdurem por até seis meses, interrompendo o ciclo da

transmissão e  da  infecção.  A coleira não só repele,  mas mata  o  mosquito  palha,

transmissor da leishmaniose. Utilizada em grande escala, o encoleiramento produz o

denominado “efeito rebanho”, que é a extensão de efeito protetor também aos não

encoleirados,  reduzindo-se a  força  de  infecção pela barreira imposta pela  coleira.

Ademais, segundo estudos, os gastos com o encoleiramento em massa são menores

do que os despendidos com a eliminação de animais e a pulverização, que não têm

se mostrado eficazes para o controle da doença, sem falar no impacto social gerado
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pela matança de cães. 

Em virtude das características epidemiológicas das leishmanioses, as estratégias

de controle devem ser flexíveis,  distintas e adequadas a cada região ou foco em

particular.

A diversidade de agentes, de reservatórios, de vetores e a situação epidemiológica

da leishmaniose, aliada ao conhecimento ainda insuficiente sobre vários aspectos,

evidencia a complexidade do controle desta endemia. Daí a necessidade de se prever

e se regulamentar uma atuação mais eficaz do Poder Público e dos proprietário de

cães,  no  intuito  de  controlar  a  proliferação  da  leishmaniose  no  Estado  de Minas

Gerais.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.818/2011

Dispõe sobre a disponibilização de equipamentos para o lazer e a recreação de

crianças cadeirantes em praças e parques estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  Poder  Executivo  deverá  instalar,  nas  praças  e  parques  estaduais,

equipamentos especialmente desenvolvidos para o lazer e a recreação de crianças

cadeirantes, visando sua integração com as demais crianças.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, consideram-se crianças cadeirantes aquelas que,

em razão de necessidades especiais das quais sejam portadoras, necessitem fazer

uso, permanentemente, de cadeira de rodas.

Art. 3º - Na instalação dos equipamentos referidos no art. 1º, o Poder Executivo

priorizará  as  praças  e  os  parques  estaduais  que  possibilitem  o  acesso  e  o

atendimento do maior número de crianças cadeirantes.

Art.  4º  -  Observado  o  disposto  no  art.  3º,  os  equipamentos  serão  instalados,

gradativamente, nas praças e parques estaduais, de acordo com a disponibilidade

financeira do Estado.

Art.  5º  -  As  praças e  parques onde sejam instalados os equipamentos  deverão



1633
____________________________________________________________________________

contar com acesso para crianças cadeirantes.

Parágrafo único -  Nas praças e parques a que se refere o “caput”  deste  artigo

deverão ser afixadas placas indicativas, com a seguinte informação: “Parque infantil

adaptado para integração de crianças cadeirantes”.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará essa lei, no que se fizer necessário, no

prazo de sessenta dias após sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Fábio Cherem

Justificação: A inclusão social dos portadores de necessidades especiais, como os

cadeirantes, passa pela criação de mecanismos capazes de adaptar os deficientes

aos  sistemas  sociais  comuns,  para  que a  pessoa portadora  de  deficiência  possa

acompanhar, ou tentar acompanhar, a rotina daquela que não possuem deficiência

alguma.

A deficiência física nas crianças implica uma série de dificuldades e obstáculos.

Cabe ao governo, como representante da coletividade, diminuir, quando não eliminar,

essas barreiras para que a inclusão de tais crianças na sociedade se dê da forma

mais tranquila e natural.

Ademais, as limitações físicas de uma criança deficiente reduzem a sua capacidade

de desenvolver atividades em áreas sociais, como os parques e praças, fazendo com

que elas  fiquem restritas  ao espaço de seus domicílios,  o que,  por  sua vez,  não

contribui para a melhoria de sua qualidade de vida.

Por essas razões, apresento este projeto de lei,  que busca aumentar a inclusão

social das crianças mineiras portadoras de deficiência, propiciando-lhes uma segura e

agradável fruição dos parques e praças estaduais. 

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, 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 1.819/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade da exposição em todas as unidades de saúde de

cartaz  informativo  sobre  a  distribuição  gratuita  de  medicamentos  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todas as unidades básicas de saúde existentes no Estado deverão afixar,

em locais visíveis ao público em geral, cartaz informativo sobre a distribuição gratuita

de medicamentos.

Art. 2º - O cartaz deverá ter as dimensões de 40cm (quarenta centímetros) de altura

e  60cm  (sessenta  centímetros)  de  comprimento  e  conter  os  seguintes  dizeres:

“Informe-se aqui sobre medicamentos de distribuição gratuita”.

Art. 3º - As despesas referentes à aplicação desta lei correrão à conta das dotações

orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de sessenta

dias, contados a partir da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Fábio Cherem

Justificação: O projeto em pauta busca conscientizar a população da existência de

programas de distribuição gratuita de remédios nas unidades de saúde estaduais.

De acordo com o  IBGE (Fonte:  IBGE,  Diretoria  de  Pesquisas,  Coordenação de

Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009) 5% de todo

o rendimento das famílias mineiras é gasto com assistência à saúde. Tendo em vista

que a maior parte da população se apega ao SUS (gratuito) nos momentos em que

necessitam de consultas,  exames e internações,  é justo pensar que o gasto com

assistência à saúde dá-se em sua maioria na compra de remédios.

Sendo  assim,  não só é  importante  a  implantação de programas  de distribuição

gratuita de medicamentos, mas também é de crucial importância que a população

saiba dos benefícios do programa que prevê a distribuição gratuita de remédios para

os que não têm condição econômica de adquiri-los nas redes privadas.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
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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 1.820/2011 

Dispõe sobre a prevenção e o combate às doenças associadas à exposição solar

do trabalhador rural e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a prevenção e o combate às doenças associadas à

exposição  solar  do  trabalhador  rural  do  Estado,  com  a  finalidade  de  prevenir  e

combater doenças decorrentes dessa exposição.

Art. 2º - São diretrizes desta lei:

I - o estabelecimento de ações permanentes e articuladas entre entes públicos e

privados  voltadas  à  prevenção,  ao  diagnóstico  e  ao  tratamento  de  doenças

decorrentes da exposição do trabalhador rural ao sol em seu ambiente de trabalho;

II - a implantação de medidas que reduzam a exposição do trabalhador rural ao sol

nos períodos do dia com maior incidência de irradiação;

III  -  o  estabelecimento  de  parcerias  com empresas  e  entidades  para  pesquisa,

produção e fornecimento de meios de proteção para os trabalhadores rurais.

Art. 3º - São objetivos desta lei:

I - dotar a rede de saúde e demais serviços públicos dos meios necessários para

acompanhar  a  exposição  da  população  rural  a  fatores  de  risco,  para  realizar  a

prevenção,  o  controle  e  o  tratamento  de  doenças  decorrentes  dessa  excessiva

exposição;

II - contribuir para a existência de uma cultura de utilização de protetor solar;

III  -  estimular  a  população  a  realizar  exames  especializados  para  detecção  de

câncer de pele e de outras enfermidades cutâneas;

IV - promover campanhas educativas que visem ao esclarecimento da população

rural sobre os cuidados e procedimentos a serem adotados quando em atividade de

exposição ao sol.

Art. 4° - Os demais órgãos públicos, especialmente da área de assistência técnica e

extensão  rural,  poderão  dotar-se  dos  princípios,  dos  objetivos,  das  ações  e  dos
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serviços decorrentes desta lei.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que lhe couber, no prazo de

120 dias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Fábio Cherem

Justificação: O projeto em pauta busca conscientizar e esclarecer os trabalhadores

rurais mineiros  sobre os cuidados e procedimentos a serem adotados quando em

atividade de exposição ao sol. 

Segundo  a  Sociedade  Brasileira  de  Cirurgia  Dermatológica,  o  câncer  mais

frequente  é  o  de  pele,  correspondendo  a  cerca  de  25%  de  todos  os  tumores

diagnosticados em todas as regiões geográficas do Brasil.  Nos últimos anos essa

incidência vem aumentando rapidamente e tem alarmado a comunidade médica. A

radiação solar é, sem dúvida, o principal agente envolvido na etiologia do câncer de

pele.

Nosso  país  situa-se  geograficamente  numa  zona  de  alta  incidência  de  raios

ultravioleta. As pessoas que se expõem ao sol por períodos prolongados, frequentes

e descuidadamente, como é o caso dos trabalhadores rurais, são as que apresentam

maior risco de contrair câncer de pele, principalmente aquelas de pele mais clara.

Contudo, mesmo as pessoas de pele morena e negra podem desenvolver esse tipo

de câncer.

Desse modo, a prevenção não só desse câncer como também de outras lesões

provocadas pelos raios ultravioleta constitui medida importante para a preservação da

saúde do trabalhador rural. Daí a necessidade de esclarecimento dessa população

sobre  os  cuidados  e  procedimentos  a  serem  adotados  quando  em  atividade  de

exposição  ao  sol,  tal  como  o  incentivo  ao  uso  de  chapéus,  guarda-sóis,  óculos

escuros  e  filtro  solar  durante  a  atividade  profissional  ao  ar  livre,  com  o  fim  de

minimizar a exposição em horários em que os raios ultravioleta são mais intensos,

das 10 às 16 horas. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.729/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.821/2011

Estabelece  diretrizes  para  a  formulação  da  política  estadual  de  inspeção  e

manutenção de veículos em uso no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As diretrizes e os objetivos destinados à formulação da política estadual de

inspeção e manutenção de veículos em uso no Estado são os estabelecidos nesta lei.

Art. 2º - A política a que se refere o art. 1º será formulada e implementada com a

observância das seguintes diretrizes:

I  -  minimizar  os  impactos ambientais causados pelos veículos  em circulação no

Estado;

II  -  buscar  os  procedimentos  mais  adequados  para  a  avaliação  do  estado  de

manutenção dos veículos em uso;

III  -  promover  estudos  visando  ao  aperfeiçoamento  das  políticas  públicas  de

controle da poluição sonora e do ar por veículos automotores.

Art. 3º - São objetivos da política de que trata esta lei:

I -  definir critérios de gestão e controle da emissão de gases poluentes e ruídos

pelos veículos em circulação no Estado;

II - elaborar estudos técnicos par aferição do comprometimento da qualidade do ar

nas regiões do Estado em razão da circulação de veículos;

III - definir as regiões onde, com base nos estudos a que se refere o inciso anterior,

a implementação da política será prioritária;

IV - definir a frota alvo da política;

V - promover pesquisas visando à definição dos padrões máximos de emissão de

gases poluentes, observadas as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente;

VI - debater os processos e procedimentos de inspeção periódica e de fiscalização

das emissões dos veículos em circulação;

VII - estudar os casos em que possa ser dispensada a inspeção periódica ou que

exijam a adoção de processos e procedimentos mais rigorosos em vista do nível local
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de comprometimento do ar;

VIII - promover a integração com os Municípios para a consecução das diretrizes da

política e, quando for o caso, com outras políticas de inspeção e segurança veicular;

IX  -  debater  as  penalidades aplicáveis  aos proprietários  que infringirem normas

relativas à inspeção e manutenção veicular.

Art.  4º  -  Na implementação da política de que trata esta lei,  compete  ao  poder

público:

I  -  realizar  campanhas  de  educação  ambiental  voltadas  para  a  melhoria  da

qualidade do ar e a redução do ruído causado pelos veículos automotores;

II - orientar o usuário quanto às normas e aos procedimentos para manuteção dos

veículos;

III - realizar convênios, contratos e parcerias com instituições públicas e privadas,

nacionais e estrangeiras, na forma da lei;

IV - divulgar relatórios que possibilitem o acompanhamento e a avaliação periódica

do programa;

V  -  auxiliar  os  Municípios  na  qualificação  de  órgãos  administrativos  e  quadro

técnico;

VI - discutir os critérios para habitação e certificação de inspetores.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Romeu Queiroz

Justificação:  O  rápido  crescimento  da  frota  veicular  no  Estado  contribui

significativamente para a degradação da qualidade do ar, principalmente nas regiões

metropolitanas.  Para  minimizar  esses  efeitos,  devem  ser  definidos  padrões  de

emissão de gases poluentes e ruídos e critérios para a identificação dos veículos que

circulam em desconformidade com esses padrões.

Assim, tendo em vista que a frota de veículos em circulação é uma das principais

fontes  de  poluição  sonora  e  do  ar  nos  centros  urbanos,  trazendo  sérias

consequências para a saúde e a qualidade de vida da população, faz-se necessário

traçar diretrizes para a implementação de uma política voltada para a redução desse

impacto.
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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 1.822/2011

Dispõe sobre a criação do Programa 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 instituído o Programa 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.

Parágrafo único - O acréscimo de arrecadação previsto no Programa de Estímulo à

Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais deverá ser adicionado à arrecadação

prevista  na  lei  que disporá  sobre  as  diretrizes  orçamentárias  para  o  exercício  de

2012.

Art. 2º - A pessoa natural ou jurídica que adquirir mercadorias, bens ou serviços de

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.

Parágrafo  único  -  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  de

Estado de Fazenda.

Art. 3º - Os créditos previstos no art. 2º desta lei não serão concedidos:

I - na hipótese de aquisições que não sejam sujeitas à tributação pelo ICMS;

II  -  relativamente  às  operações  de  fornecimento  de  energia  elétrica  e  gás

canalizado ou de prestação de serviço de comunicação;

III - se o adquirente for:

a) contribuinte do ICMS sujeito ao regime periódico de apuração;
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b) 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;

IV- 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. 4º - 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.

§ 1º - 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

anterior.

§  2º  -  A cada  R$100,00  (cem  reais)  em  compras  registradas  em  Documentos

Fiscais  Eletrônicos,  o  adquirente  fará  jus  a  um  cupom numerado para  concorrer,

gratuitamente,  a  sorteio  a  que  se  refere  o  inciso  III  do  art.  4º,  na  forma  a  ser

disciplinada pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 5º - A Secretaria de Estado de Fazenda poderá, atendidas as demais condições

previstas nesta lei:

I  -  estabelecer  cronograma para  a  implementação  do  Programa 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,
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desde que sejam objeto de registro eletrônico na forma estabelecida pela Secretaria

de Estado de Fazenda;

III  -  instituir  sistema de sorteio de prêmios para os consumidores finais,  pessoa

natural  ou  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. 6º - A pessoa natural ou jurídica que receber os créditos a que se refere o art. 2º

desta lei, na forma e nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo, poderá:

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;

II  -  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  utilizarão  os  créditos  os  inadimplentes  em  relação  a  obrigações

pecuniárias, de natureza tributária ou não tributária, do Estado.

§ 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.

§  5º  -  O IPVA, quando abatido ou  quitado pelo crédito previsto  no art.  2º,  não

poderá sofrer qualquer decréscimo quanto ao cálculo do percentual destinado aos
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Municípios.

Art.  7º  -  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. 2º desta lei;

III - os meios disponíveis para verificar se o fornecedor está adimplente com suas

obrigações tributárias perante o Estado;

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.  8º  -  Ficará  sujeito  a  multa  no  montante  equivalente  a  100  Ufemgs  (cem

Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),  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

Estado de Fazenda, quando o registro for exigido pela legislação.

Art. 9º - Os créditos a que se referem o art. 2º e o inciso IV do art. 5º desta lei, bem

como os recursos destinados ao sorteio de prêmios previsto no inciso III do referido

art. 5º, serão contabilizados à conta da receita do ICMS.

Art. 10 - O Poder Executivo manterá Linha de Crédito Especial destinada à pequena

e microempresa a fim de financiar, total ou parcialmente, o investimento necessário à

implantação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais.

Art.  11  -  O  Poder  Executivo  encaminhará  à  Assembleia  Legislativa,

quadrimestralmente,  relatório  de  prestação  de  contas  e  balanço  dos  créditos
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concedidos nos moldes do exercício do direito de que trata o art. 2º desta lei, com

indicação detalhada de todas as operações realizadas.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Fred Costa

Justificação:  O  Programa de  Estímulo  à  Cidadania  Fiscal  do  Estado  de  Minas

Gerais, que tem como objetivo estimular o hábito de os adquirentes de mercadorias,

bens e serviços de transporte interestadual e intermunicipal exigirem do fornecedor a

entrega de documento fiscal hábil, colaborando assim com a fiscalização de tributos e

com a redução da evasão fiscal.

A proposição  dispõe  sobre  a  concessão  de  crédito  pelo  governo  do  Estado  à

pessoa  que  adquirir  mercadorias,  bens  e  serviços  interestadual  e  intermunicipal

fornecidos por estabelecimentos localizados neste Estado, desde que o consumidor

exija a emissão de Documento Fiscal Eletrônico ou de outro documento fiscal hábil

que tenha sido objeto de registro eletrônico na forma estabelecida pela Secretaria de

Fazenda. O crédito concedido poderá ser utilizado para reduzir o valor do débito do

IPVA do  exercício  seguinte,  depositado  em  conta  corrente  ou  de  poupança,  ou

creditado em cartão de crédito.

Também dispõe que o Poder Executivo irá promover campanhas educativas para

informar  e orientar  a população sobre o direito  e o dever  de exigir  a  emissão de

documentos fiscais a cada operação e prestação,  a forma de receber e utilizar  o

crédito e os meios de verificar se o fornecedor está adimplente com suas obrigações

tributárias perante o Estado.

O projeto também disciplina o direito do consumidor de receber as mercadorias,

bens ou serviços devidamente acompanhados de documento fiscal hábil, prevendo

penalidades ao fornecedor que violar tal direito. Assim, prevê a aplicação de pena de

multa ao fornecedor que deixar de emitir  e entregar o documento ao consumidor,

entregar documento que não seja o adequado, ou ainda deixar de efetuar o registro

do documento, quando este for obrigatório.

Cabe  destacar  que  os  Estados  podem  estabelecer  normas  de  direito  do

consumidor,  conforme disposto nos arts. 5º, XXXII, e 24, V e VIII,  da Constituição
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Federal, e no art. 55 do Código da Defesa do Consumidor.

A medida proposta não deverá comprometer o cumprimento do disposto no art. 14

da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000), uma vez

que a renúncia relativa à concessão do crédito será compensada pelo aumento da

arrecadação de tributos decorrente da redução da evasão fiscal.

Diante  do  exposto  e  considerando  extremamente  necessárias  tais  medidas

compensatórias no Estado mineiro, resta-nos contar com o apoio de nossos nobres

pares para aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.271/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.823/2011

Dispõe sobre a emissão, pelas unidades públicas de saúde do Estado de Minas

Gerais,  do  Certificado  Internacional  de  Vacinação  e  Profilaxia  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As unidades públicas de saúde do Estado de Minas Gerais ficam obrigadas

a emitir o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto no “caput” deste artigo a unidade

de  saúde  deverá  solicitar  seu  credenciamento  junto  à  Coordenação  da  Agência

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - no Estado.

Art. 2º - As unidades públicas de saúde do Estado de Minas Gerais deverão fixar

cartazes, faixas ou qualquer outro meio que informe a respeito da possibilidade da

emissão do Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia nesses locais.

Parágrafo único - A afixação a que se refere o “caput” deste artigo será feita em

locais de maior visibilidade.

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.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Fred Costa
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Justificação: O projeto de lei apresentado dispõe sobre a emissão, pelas unidades

públicas  de  saúde  do  Estado  de  Minas  Gerais,  do  Certificado  Internacional  de

Vacinação e Profilaxia - CIVP - e também sobre a afixação de cartazes, faixas ou

qualquer outro meio que informe sobre a disponibilização desse serviço por essas

unidades.

Atualmente, o CIVP só é emitido nos Centros de Orientação de Viajantes da Anvisa

em portos, aeroportos e fronteiras. Agora, brasileiros que vão viajar para o exterior

terão mais acesso ao CIVP, documento de saúde obrigatório para ingresso em alguns

países. É que o certificado poderá ser emitido por unidades do Sistema Único de

Saúde, como postos de saúde e hospitais. Ocorre que esta é uma possibilidade, e

não uma obrigação. Por isso o nosso projeto de lei, que determina o oferecimento

desse serviço para a população que dele necessita.

De acordo com informações da Anvisa, “para que uma unidade de saúde possa

emitir  o  CIVP,  é preciso  que o  gestor  local  solicite  credenciamento  do Centro de

Orientação de Viajante junto à Coordenação da Anvisa no Estado. Basta encaminhar

o termo de confidencialidade de informação,  cadastrar  a unidade na categoria de

Centro  de  Orientação  de  Viajante  e  associar  o  perfil  da  unidade  ao  Sistema de

Informação  de  Portos,  Aeroportos  e  Fronteiras  (Sispafra)  da  Anvisa,  no  módulo

viajante. Depois do credenciamento, os profissionais de saúde das unidades terão

acesso aos dados dos viajantes e poderão verificar as orientações emitidas pelos

órgãos de saúde internacionais para os diferentes países. Com isso, os cuidados com

a saúde poderão fazer parte do planejamento da viagem e a população poderá ter

acesso a medidas preventivas e exigências sanitárias dos países de destino”.

Sendo  assim,  esperamos  contar  com  o  apoio  de  nossos  nobres  pares  para  a

aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 1.824/2011

Permite o uso do GPS como banco de dados com a mesma função das placas

obrigatórias, na circunscrição do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica autorizado o uso do GPS como banco de dados, na circunscrição do

Estado de Minas Gerais.

§ 1º  -  As normas regulamentadoras do Detran-MG definirão os  equipamentos e

programas que poderão ser utilizados.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Liza Prado

Justificação:  O GPS, ou Global  Positioning System (Sistema de Posicionamento

Global), tem como função básica identificar a localização de um receptor que capte os

sinais emitidos por seus satélites na superfície terrestre.

O receptor  capta os sinais  de quatro satélites  para determinar as suas próprias

coordenadas,  e  ainda  o  tempo;  em  seguida,  calcula  a  distância  entre  os  quatro

satélites pelo intervalo de tempo entre o instante local e o instante em que os sinais

foram enviados. as localizações dos satélites a partir dos sinais de ondas específicas

e de uma base de dados interna, a partir da velocidade de propagação do sinal, o

receptor  pode  situar-se  na  intersecção  desses  dados,  permitindo  identificar

exatamente onde o aparelho se encontra na Terra.

O serviço GPS é útil em praticamente todas as situações e profissões em que seja

necessário obter uma localização precisa dos envolvidos. Ele é útil para praticamente

todos os usuários de veículos comuns e traz inclusos mapas das cidades e locais em

que o motorista estiver guiando, permitindo traçar percursos e rotas com facilidade.

O  aparelho  não  tem  qualquer  dispositivo  que  atrapalhe  o  funcionamento  dos

radares e lombadas eletrônicas,  não é nada mais  que um banco de dados e se

mostra como eficiente auxiliar à sinalização obrigatória, principalmente a que informa

a existência de fiscalização.

Quanto à legislação, é importante lembrar que a Resolução nº 214, de 13/11/2006,

do Contran, em seu art. 5º-A, diz que “é obrigatória a utilização, ao longo da via em

que  está  instalado  o  aparelho,  equipamento  ou  qualquer  outro  meio  tecnológico

medidor  de  velocidade,  de  sinalização  vertical,  informando  a  existência  de

fiscalização, bem como a associação dessa informação à placa de regulamentação

de  velocidade  máxima  permitida,  observando  o  cumprimento  das  distâncias
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estabelecidas  na  tabela  do  Anexo  III  desta  Resolução.  §  1º  -  São  exemplos  de

sinalização vertical para atendimento do ‘caput’ deste artigo as placas constantes no

Anexo IV. § 2º - Pode ser utilizada sinalização horizontal complementar reforçando a

sinalização vertical”.

A Lei  nº  9.503,  de  23/9/97,  no  seu art.  28,  diz  que o  condutor  deverá,  a  todo

momento,  ter  domínio  de  seu  veículo,  dirigindo-o  com  atenção  e  cuidados

indispensáveis à segurança do trânsito.

Ora,  o  GPS  torna  mais  segura  a  condução  de  veículos,  pois  mostra  com

antecedência  todo  o  traçado  da  via,  seus  pontos  de  intersecção  e  locais  de

abastecimento.  Além  disso,  existe  a  possibilidade  de  agregar,  ao  conjunto  de

programas,  um  que mostra  os  pontos  de  radares  e  lombadas  eletrônicas.  Nesse

ponto  específico,  pode  o  GPS funcionar  como auxiliar  à  sinalização,  pois  que  o

próprio Contran regulamentou a exigência de placas de sinalização que informem a

existência de fiscalização.

Se o objetivo, tanto da sinalização quanto da instalação de radares e lombadas

eletrônicas, é tão somente orientar o trânsito, prevenir acidentes e apontar locais com

alto  índice de  perigo,  o  GPS pode perfeitamente  ser  aceito  como auxiliar  a essa

sinalização, pois cumpre esse papel com maior eficiência, já que alerta o motorista

com antecedência maior que a da própria sinalização pelas placas.

Por  essas  razões  é  que este projeto  é  de  suma importância.  Por  isso também

solicito a adesão dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- 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 1.825/2011

Cria procedimentos para coibir a circulação de diplomas falsos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade de todas as escolas de ensino superior no

Estado informarem aos conselhos regionais  a relação dos alunos das respectivas

classes profissionais que concluíram o curso e que colaram grau no final de cada ano

ou semestre.

Art. 2º - Aos conselhos regionais incumbe comunicar ao Ministério da Educação e à
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Secretaria de Estado de Educação o não cumprimento do disposto nesta lei.

Art.  3º  -  Compete  aos  órgãos  fiscalizadores  das  escolas  de  ensino  superior

estabelecer normas para penalizar as entidades que descumprirem o disposto nesta

lei.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Liza Prado

Justificação:  A discussão  sobre  o  uso  de  documento  falso,  principalmente  de

diplomas de conclusão de cursos, se faz presente em face da facilidade e da procura

de obterem benefícios e vantagens a qualquer custo, não importando a ilicitude do

meio utilizado para tal fim. Não se pode limitar essa prática a casos específicos, pois

são diversos os procedimentos os meios escusos para obtenção e uso de certificados

de  conclusão  de  ensino  superior,  em  tese  falsos,  com  vistas  a  auferir  alguma

vantagem. Um dos objetivos é, por  exemplo, conseguir  colocação no mercado de

trabalho,  obter  aprovação  em  concursos  públicos,  em  recrutamento  e  seleção,

promoções  e  melhoramentos  financeiros  e  afins  nas  diversas  modalidades  de

empregos em instituições públicas ou privadas.

São inúmeros os casos, já em investigação pela Delegacia de Crimes Contra a

Administração  Pública  e  pela  Delegacia  Especializada  em  Falsificação  e

Defraudações,  referentes  ao  uso de documentos  falsos,  mais  especificamente  de

diplomas, em nosso Estado.

Por hábito, todos esses casos têm recebido, para fins de realização de inquérito

policial, tipificação inicial na forma prevista no art. 304, combinado com o artigo 297,

do Código Penal, qual seja uso de documento público falso (o que se verifica pela

combinação do artigo pré-citado com o art. 297, do mesmo código, que prevê a quem

falsifique o documento público pena de reclusão de dois a seis anos).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê que as universidades são

responsáveis  pelos  diplomas  que  expedem.  No  caso  de  instituições  não

universitárias,  o registro deve ser feito  por  universidades indicadas pelo Conselho

Nacional de Educação - CNE.

O  Crea-MG,  por  exemplo,  está  apurando  o  exercício  ilegal  da  profissão  nos
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canteiros  de  obras no Estado e fraudes para  a  obtenção de registro  profissional,

chegando  à  identificação,  nos  últimos  dois  anos,  de  162  diplomas  falsificados

acompanhando pedidos de emissão registro profissional. O salto foi significativo se

comparado  a  2008,  quando foram  identificados  cerca  de  15  diplomas  falsos  nas

diversas áreas vinculadas ao sistema Confea-Crea-MG.

Os  diplomas  em  Minas  Gerais  só  poderão,  com  a  aprovação  desta  lei,  ser

registrados pelos conselhos profissionais regionais, após a confirmação de graduação

dos  profissionais  pelas  instituições  de  ensino.  A escola  tem  obrigatoriamente  que

enviar  aos  conselhos  profissionais  responsáveis  pelo  registro  profissional  dos

formandos a informação, em documento próprio, dos alunos que realmente colaram

grau no semestre ou no ano.

Há casos em que empresas empregadoras só solicitam do candidato o diploma no

momento  da contratação,  sem a exigência da certidão do controle  do  registro na

entidade que normatiza a classe.

Em vista do exposto, conto com a adesão 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.

PROJETO DE LEI Nº 1.826/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Assentados do PA Ezequiel dos Reis,

com sede na Zona Rural do Município de Araguari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Assentados do PA

Ezequiel dos Reis, com sede no Município de Araguari.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Liza Prado

Justificação: A Associação dos Assentados do PA Ezequiel dos Reis, fundada em

30/4/2001, com sede no Município de Araguari, é uma entidade sem fins lucrativos,

que  tem  como  escopo  contribuir  para  a  preservação  ambiental  e  atender  as

necessidades dos associados, com projetos nas áreas sociais, de educação, saúde e
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habitação,  entre  outros,  visando  ao  desenvolvimento  sustentável  da  própria

comunidade.

Tem,  ainda,  como  missão,  trabalhar  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da

população, motivo pelo qual acreditamos que o reconhecimento dessa entidade como

de utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado. 

Assim, conto com o apoio dos nobres colegas para a 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 1.827/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Meimei - Instituição Espírita de Amparo à

Criança -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Meimei - Instituição Espírita

de Amparo à Criança -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Neilando Pimenta

Justificação:  O  Instituto  Meimei  -  Instituição  Espírita  de  Amparo  à  Criança  -  é

sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  que  desenvolve  ações  sociais  de  caráter

assistencial,  visando  contribuir  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  de  seus

atendidos e associados.

Dessa forma, como disposto em seu Estatuto Social, o Instituto Meimei realiza a

prática  da  caridade  moral  e  material,  desenvolvendo  atividades  nas  áreas  da

educação,  cultura,  ensino  profissional  e  saúde,  prestando,  assim,  serviços  de

reconhecido interesse público.

Em pleno  e  regular  funcionamento  desde  6/9/2009,  a  referida  entidade  cumpre

todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade

pública.

Por essas razões, conto com o 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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.828/2011

Proíbe  a  instalação  de  usina  nuclear,  derivados  e  similares  e  a  guarda  de lixo

atômico no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam proibidas a instalação de usina nuclear, derivados e similares e a

guarda de lixo atômico no Estado de Minas Gerais.

Art.  2º  -  Somente  com  licença  prévia  do  governo,  conhecimento  da  origem  e

destino, objetivo e garantia de segurança, poderá ser transportado material radioativo

no território do Estado de Minas Gerais.

Art.  3º - Esta lei  será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de noventa

dias.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Pompílio Canavez

Justificação: Após a catástrofe nuclear na usina de Fukushima Daiichi, no Japão,

diversos países anunciaram novas  medidas de  segurança para  o uso de energia

nuclear. Na Europa, vários reatores de mais de 20 anos serão desativados. Países

como os Estados Unidos e a China resolveram frear seus investimentos na energia

nuclear, e alguns, como a Turquia, estão receosos quanto às reais benesses trazidas

pelas usinas nucleares, em comparação com sua eficácia e níveis de segurança. O

temor de que a energia nuclear não seja tão segura e não ofereça real vantagem de

investimentos rapidamente se espalhou pelo mundo todo. 

A retomada  do  programa  nuclear  com  a  construção  de  usinas  nucleares  pelo

governo brasileiro, sendo uma delas provavelmente em Minas Gerais e seguramente

em uma das grandes bacias hidrográficas de nosso Estado, justifica a apresentação

deste  projeto  de  lei,  em  face  da  insegurança  gerada  pelo  acidente  nuclear  de

Fukushima, que evidenciou os riscos do uso desse tipo de energia.

A  desvantagens  da  energia  nuclear  estão  intimamente  ligadas  aos  riscos  de
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utilização desse tipo de energia. Como uma usina nuclear trabalha com elementos

radioativos,  é  necessária  uma  infraestrutura  adequada  que  forneça  segurança

suficiente para que se evitem acidentes nucleares como os ocorridos, por exemplo,

em Chernobyl, na Ucrânia, e Fukushima, no Japão

À custa do sofrimento e da angústia de milhares de japoneses, o mundo parece ter

finalmente acordado para os perigos da energia nuclear. A Rússia, a Bélgica, a Suíça

e  os  Estados  Unidos  estão  repensando  seus  projetos  nucleares.  A  China  e  a

Alemanha suspenderam os investimentos em novas usinas.

A energia nuclear não representa riscos apenas em situações extremas, como o

terremoto  de  alta  magnitude  no  Japão.  As  usinas  nucleares  são  suscetíveis  a

inúmeros e diferentes tipos de acidentes, na geração, no transporte do combustível

para as usinas e no descarte do lixo radioativo. O investimento não compensa. Angra

I e Angra II, por exemplo, passam por desligamentos frequentes, só representam 2%

da energia brasileira e custaram mais de R$20.000.000.000,00 aos cofres públicos.

Angra III nem começou a ser construída e já custou mais de R$1.500.000.000,00 em

equipamentos. Para ser concluída, precisará de mais R$9.000.000.000,00. 

A Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras, ainda no primeiro semestre deste ano,

vai  apresentar uma lista com 40 localidades brasileiras indicadas para receber  as

quatro usinas nucleares previstas no Plano Nacional de Energia. Duas dessas usinas

devem ser instaladas no Nordeste do País, e as outras duas na Região Sudeste. Em

Minas Gerais, as Bacias do Rio Grande, no Sul do Estado, e do Rio São Francisco,

no Noroeste, são exemplos cogitados para receber uma usina.

De acordo com o assistente da Presidência da Eletronuclear, Leonam Guimarães, a

indústria mineira qualifica o Estado para receber o empreendimento.

O Brasil é o país com um dos maiores potenciais de geração de energia limpa e

segura do mundo, já que as renováveis podem dar conta do recado e atender a 93%

de toda a demanda nacional. Definitivamente, não precisamos de energia nuclear.

Minas  Gerais,  por  ser  um  Estado  central  e  possuidor  das  maiores  bacias

hidrográficas  do  País,  é  o  lugar  menos  aconselhável  para  se  abrigar  uma usina

nuclear, pois, em caso de acidente, a radiação se espalharia para o restante do País

levada,  principalmente,  pelas  águas  dos  rios,  contaminando  milhões  de  pessoas,
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muito além dos limites estabelecidos pelos protocolos de segurança.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos ilustres pares à aprovação

deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado João Leite.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.646/2011,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.829/2011

Altera a Lei nº 12.714, de 29 de dezembro de 1997, que declara de utilidade pública

a Escolinha de Futebol  e Formação de Atletas  Dener,  com sede no Município de

Conquista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1º da Lei nº 12.714, de 29 de deze mbro de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação: 

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Djalma Santos, com sede no

Município de Uberaba.”.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Romel Anízio

Justificação: O Instituto Djalma Santos é uma associação privada, beneficente e

assistencial, sem fins lucrativos, com atuação nos Municípios de Uberaba, Conquista

e adjacências. A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade

moral, que desenvolvem atividades voluntárias.

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

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.830/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Esperança e

São Cristóvão - Ambes -, com sede no Município de Itaobim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  dos

Bairros Esperança e São Cristóvão - Ambes -, com sede no Município de Itaobim.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação: A Associação dos Moradores dos Bairros Esperança e São Cristóvão -

Ambes  -  foi  fundada  em  1º/4/2006,  sendo  filantrópica,  beneficente  e  sem  fins

lucrativos.  Seu  objetivo  se  resume  em  promover  melhorias  e  bem-estar  aos

moradores de sua área de abrangência.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são

remunerados pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, a entidade vem

cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias e prestando relevantes serviços à

comunidade e espera com o título de utilidade pública firmar parcerias com órgãos do

Estado, para as finalidades propostas. 

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.831/2011

Declara de utilidade pública a Comunidade Mais Uma Chance - CMUC -, com sede

no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Mais Uma Chance -

CMUC -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: A Comunidade Mais Uma Chance - CMUC - é uma entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, filantrópica, que tem como objetivos promover ações de

assistência social, jurídica e de educação integrada da criança, do adolescente, da

juventude,  do  idoso  e  da  família,  observando-se  a  forma  complementar  de

participação e organização, através da busca e construção de propostas efetivas de
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promoção e proteção da vida individual e coletiva, tendo como prioridade a criança e

o  adolescente.  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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.832/2011

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-424 que liga o Município de São José

da Lapa ao Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica denominado Chico Xavier o trecho da Rodovia MG-424 que liga o

Município de São José da Lapa ao Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, nasceu em

Pedro  Leopoldo,  interior  de  Minas  Gerais,  no  dia  2/4/1910.  Foi  um  dos  mais

conhecidos espíritas do Brasil.

Foi educado na fé católica, mas teve seu primeiro contato com a doutrina espírita

em 1927, altura em que começou a desenvolver sua mediunidade.

A partir dos anos 1970, passou a ajudar pessoas necessitadas com o dinheiro que

arrecadou da venda dos livros. O seu nome foi muito conhecido no Brasil, por sua

humanidade e  assistência  ao  próximo.  Em 5/1/59,  mudou-se para Uberaba,  onde

também desenvolveu suas atividades mediúnicas.

Em  15/11/2000,  Chico  Xavier  foi  eleito  o  “Mineiro  do  Século  XX”,  seguido  por

Santos Dumont e Juscelino Kubitschek.

Chico  morreu  em  2002  já  com  92  anos  de  idade.  Recentemente,  iniciou-se  a

construção de um centro em sua homenagem.

Assim sendo, compreendendo ser justa e motivada esta homenagem, solicito aos
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nobres Deputados desta Casa a aprovação do projeto de lei ora apresentado.

- 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 1.833/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.349/2010)

Altera a Lei nº 18.721, de 13 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o fornecimento

de informações por concessionária de telefonia fixa e móvel para fins de segurança

pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” e o § 1º do art. 1º, o “caput” do art. 2º, o “caput” do art. 4º e os

incisos I e II do art. 4º, da Lei nº 18.721, de 13 de janeiro de 2010, passam a vigorar

com a seguinte redação:

'“Art. 1º - Fica a empresa concessionária de serviços de telefonia celular obrigada a

fornecer informações sobre a localização de aparelhos de clientes à Polícia Judiciária

Estadual e Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado, mediante

solicitação, ressalvado o sigilo do conteúdo das ligações telefônicas.

§ 1º - As informações a que se refere o “caput” serão prestadas imediatamente,

mediante  requisição  fundamentada  e  vinculada  a  inquérito  policial  ou  boletim  de

ocorrência,  e  a  concessionária  responderá  por  danos  decorrentes  do  atraso  no

fornecimento dos dados.

(...)

Art. 2º - A concessionária a que se refere o art. 1º fornecerá a seus clientes, novos e

antigos, formulário solicitando autorização para o fornecimento das informações de

que trata esta lei.

(...)

Art. 4º - O descumprimento do disposta nesta lei sujeitará o infrator às seguintes

penalidades,  sem  prejuízo  de  responsabilização  civil  e  criminal,  ou  de

responsabilidade administrativa da autoridade das Polícias Judiciárias Estadual  ou

Federal,  da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar,  assegurado o devido

processo administrativo:
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I - retardar a entrega de informação às Polícias Judiciárias Estadual ou Federal, à

Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar: multa de 10.000 Ufemgs (dez mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II - deixar de repassar informação à autoridade das polícias judiciárias estadual ou

federal, à polícia militar ou ao corpo de bombeiros militar: multa de 20.000 (vinte mil)

Ufemgs;

(...).”.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Trata-se  de  proposição  que  visa  aprimorar  a  Lei  nº  18.721,  de

13/1/2010, fazendo constar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado

de Minas Gerais, bem como a Polícia Federal no rol de autoridades competentes a

solicitar,  por  via administrativa,  informações acerca  da localização de clientes  por

meio de rastreamento telefônico.

Não resta dúvidas de que o princípio à intimidade deve ser preservado, vez que é

direito fundamental garantido na Carta Magna do nosso ordenamento. Contudo, não

há que se falar em violação deste princípio constitucional, já que a proposição original

impossibilita qualquer divulgação de conteúdo de ligações telefônicas, uma vez que

diz respeito à possibilidade de localização do aparelho telefônico quando se tratar de

ato justificado pela autoridade competente.

Ademais, cabe ressaltar que a informação não deverá ser prestada a bel prazer,

mas ser fundamentada em inquérito policial ou boletim de ocorrência que justifique a

medida em caráter de urgência.

Além disso,  sabemos que a criminalidade tem aumentado a cada dia,  e muitas

vezes a instauração de inquérito policial não atende à urgência necessária à proteção

da vida dos cidadãos, especialmente em casos como os sequestros relâmpagos, em

que a Polícia Militar necessita agir antes mesmo de o fato chegar ao conhecimento

das demais autoridades, para obter êxito nas suas operações.

No tocante ao Corpo de Bombeiros Militar, por diversas vezes se depara com casos

de desaparecidos em locais de difícil localização, como matas fechadas e serras, fato
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motivado pela prática de esportes, por acidentes ou ações criminosas.

Nesse diapasão, nada mais razoável do que usar dos meios tecnológicos colocados

à disposição da coletividade para preservar a vida dos indivíduos que estão em risco.

Pela  relevância,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  à  aprovação desta

proposição.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.834/2011

Acrescenta artigo à Lei nº 11.045, de 15 de janeiro de 1993.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 11.045, de 15 de janeiro de 1993, passa a vigorar acrescida do

seguinte artigo, renumerando-se os demais:

“Art.  ...  -  Os  restaurantes,  bares  e  similares  que  comercializarem  produtos

quantificados por quilograma no cardápio trarão à mesa do consumidor, juntamente

com o produto “in natura”, balança para aferição do peso.

Parágrafo único - Os estabelecimentos comerciais terão o prazo de noventa dias

para se adequarem às novas exigências.”.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo assegurar que o consumidor tenha

o direito de receber dos restaurantes, bares e similares que comercializarem produtos

quantificados por quilo no cardápio informações precisas sobre o peso daquilo que

esta sendo adquirido. Os estabelecimentos comerciais terão a responsabilidade de

trazer à mesa, juntamente com o produto “in natura”, uma balança para aferição do

peso do produto.

É  comum  a  prática  da  venda  de  carnes  e  outros  alimentos  por  quilo  em

restaurantes em todo o Estado. Nos cardápios constam o tipo do alimento e o preço

referente ao quilograma. Com a proposição, o que se pretende é assegurar que a

peça comprada de fato corresponda ao peso pago pelo cliente.
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A adoção  da  medida  proposta  está  em  plena  consonância  com  as  normas  de

proteção ao consumidor, sendo certo que a Lei nº 8.078, de 11/9/90, coloca como

princípio básico das relações consumeristas a proteção aos interesses econômicos

do consumidor e a harmonização dos interesses de todos aqueles que fazem parte

da cadeia de consumo. Cabe ressaltar que a Constituição da República insere no rol

dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro a garantia de que o Estado promoverá

a defesa do consumidor, exatamente conforme prevê esta proposta.

Em face do relevante propósito de defender o consumidor, solicitamos o apoio de

nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 1.835/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.767/2007)

Estabelece penalidades para a pessoa física ou jurídica que contratar e fornecer

serviço clandestino de vigilância patrimonial e de proteção de clientes, bem como

contratar trabalhador para exercer atividades de vigilância sem a devida habilitação

legal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ao  contratante  de  serviço  clandestino  de  vigilância  patrimonial  e  de

proteção de clientes, bem como ao contratante de trabalhador para exercer atividades

de  vigilância  sem  habilitação  legal,  serão  aplicadas  as  seguintes  penalidades,

cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis:

I - multa no valor de 450 Ufemgs (quatrocentos e cinqüenta Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais);

II - cassação do alvará de funcionamento, no caso de pessoa jurídica.

Parágrafo único - Considera-se serviço clandestino de vigilância patrimonial e de

proteção de clientes aquele feito em desacordo com a Lei nº 7.102, de 20 de junho de

1983, segundo a qual o profissional contratado deve ter preparo e treinamento para

agir de forma adequada em situação de risco.

Art. 2º - A fiscalização do cumprimento desta lei e a aplicação das penalidades de

que trata o art.  1º  competem ao órgão responsável  pela concessão do alvará de
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funcionamento.

Parágrafo  único  -  No  caso  de  denúncia  do  descumprimento  desta  lei,  o  órgão

responsável deve apurá-la no prazo máximo de cinco dias.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Cercas elétricas,  câmeras de vigilância e cães de guarda já fazem

parte da paisagem das cidades. Os sistemas de segurança privada têm se tornado

cada  vez  mais  opções  para  quem  não  se  sente  suficientemente  protegido  pelas

forças  de  segurança  do  Estado.  Nem  mesmo  órgãos  públicos  abrem  mão  de

contratar empresas particulares para garantir seu sossego.

Até mesmo o Itamaraty, a Procuradoria-Geral da República e o Ministério da Defesa

são clientes da iniciativa privada. A população acredita que arcar com os custos do

equipamento é mais vantajoso do que com os de um eventual roubo.

Esse arsenal de segurança se justifica pelos dados. O medo de ver a família refém

de bandidos ou de perder bens valiosos leva donos de imóveis a desembolsar, em

média,  R$3.000,00  para  ter  em  casa  um  sistema  simples,  com  cerca  elétrica  e

alarme.  Há  uma  mensalidade  a  ser  paga  para  que  as  empresas  de  segurança

monitorem  24  horas  por  dia  o  imóvel  do  cliente,  prontas  a  agir  em  caso  de

necessidade. Se o cliente quiser ainda ter um sistema de câmeras com uma central

de  gravação  e  monitoramento,  terá  de  desembolsar  uma  quantia  próxima  a

R$10.000,00. O metro linear de cerca elétrica não sai por mais de R$15,00.

As empresas de segurança privada precisam de autorização da Polícia Federal - PF

- para funcionar. Elas pagam uma taxa anual de R$1.900,00, aproximadamente. Seus

sócios e os vigilantes não podem ter antecedentes criminais ou estar respondendo a

processos  na  Justiça.  Todos  os  vigilantes  devem  passar  por  uma  academia  de

formação, ter registro na Delegacia de Controle de Segurança Privada - Delesp - da

Polícia Federal e fazer reciclagem a cada dois anos.

Empresa  que  utilizam  seguranças  sem  o  registro  atuam  de  forma  ilegal.  Mas,

apesar das regras rígidas, algumas fazem isso. É importante, portanto, checar se o

profissional contratado está realmente preparado para agir de forma correta em uma
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situação de risco.

Vigias clandestinos também existem e, muitas vezes, são utilizados por serem mais

baratos. Cabe à PF fiscalizar a existência de empresas ou profissionais de segurança

não cadastrados e despreparados. Mas cabe também ao contratante prestar atenção

em quem está garantindo sua segurança.

A finalidade deste projeto é impor sanção às empresas que de fato não oferecem

segurança, por contratarem profissionais inabilitados e sem treinamento adequado.

Nos termos do art. 10, VI, da Constituição Estadual, compete ao Estado preservar a

segurança e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio.

Vale  ressaltar  que,  à luz  do  art.  6º,  I,  do  Código  de  Defesa do Consumidor,  a

proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados pelo fornecimento

de  produtos  e  serviços  considerados  perigosos  ou  nocivos;  a  proteção  contra  a

publicidade enganosa e abusiva e métodos comerciais coercitivos ou desleais; e a

efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e

difusos são direitos básicos do consumidor.

Para garanti-los, contamos com a compreensão e apoio de nossos ilustres pares.

-  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 1.836/2011

Institui o Dia do Profissional da Segurança Pública no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica instituído o Dia do Profissional da Segurança Pública, que recairá,

anualmente, no dia 24 de junho.

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

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Elismar Prado -Sargento Rodrigues.

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  tela  tem  a  finalidade  de  instituir  o  Dia  do

Profissional  da  Segurança  Pública,  expressando  respeito  e  reconhecimento  pelo

trabalho exercido por milhares de servidores, que atuam com dedicação e eficiência

em prol da segurança pública.
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Policiais  e  bombeiros  militares  civis,  agentes  penitenciários  e  socioeducativos

desempenham, com objetivo comum de garantir a ordem e a tranquilidade pública,

papel fundamental em nossa sociedade.

É  pela  bravura  e  coragem,  na  proteção  diária  de  milhares  de  cidadãos  e  na

promoção da paz social, que os profissionais da segurança pública merecem nossa

especial homenagem.

O dia 24 de junho foi escolhido em tributo ao prezado Cb. Valério dos Santos de

Oliveira, que, em favor dos ideais da classe e em reivindicação devido à desigualdade

de tratamento dada aos praças e oficiais na época do movimento grevista de 1997, se

propôs  a  lutar.  E  hoje,  cerca  de  13  anos  após  seu  falecimento,  são  claras  as

conquistas e as vitórias adquiridas após o seu sacrifício.

Este dia representa sinceras homenagens à atuação do Cb. Valério dos Santos de

Oliveira  e  aos  milhares  de  servidores  da  segurança  pública  estadual,  policiais  e

bombeiros  militares,  policiais  civis,  agentes  penitenciários  e  socioeducativos,  por

todos os atos diários em benefício da coletividade.

Assim sendo, compreendendo ser justa e motiva esta causa, solicito aos nobres

Deputados desta Casa a aprovação do projeto de lei ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.837/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 1.023/2007)

Cria o Fundo Estadual de Crédito Educativo - Fece - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Fundo Estadual de Crédito Educativo - Fece -, destinado ao

financiamento  de  curso  universitário  de  graduação  e  de  curso  técnico

profissionalizante.

Art. 2º - O Fece, de natureza e individuação contábeis, tem prazo indeterminado de

duração.

Art. 3º - Podem ser beneficiários do Fece o estudante de curso universitário e o de

curso técnico profissionalizante matriculados em instituições de ensino situadas neste

Estado.
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Art.  4º  -  Para obtenção de financiamento com recursos do  Fece,  exigir-se-á do

candidato a beneficiário:

I - comprovação de insuficiência de recursos próprios ou familiares para o custeio

das despesas escolares;

II - comprovação de bom desempenho acadêmico;

III - comprovação de não possuir título de graduação em outro curso universitário.

Art. 5º - São recursos do Fece:

I - as dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Estado ou em créditos

adicionais;

II - as contribuições, as doações, os auxílios e os legados de pessoas físicas ou

jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais;

III - o resultado das aplicações financeiras das disponibilidades temporárias;

IV - os provenientes de outras fontes.

Art. 6º - A aplicação dos recursos financiados pelo Fece deverá ser comprovada na

forma definida em regulamento.

Art. 7º - O financiamento de que trata esta lei será quitado pelo beneficiário a partir

de dois anos após a conclusão do curso, observados os seguintes critérios:

a) os juros sobre o financiamento concedido não ultrapassarão 6% (seis por cento)

ao ano, excluída a sua incidência no período de carência previsto no "caput" deste

artigo;

b) o prazo para a quitação será equivalente ao número de anos ou períodos que

forem efetivamente financiados com recursos do Fundo.

Art. 8º - O órgão gestor do Fece é a Secretaria de Estado da Educação, à qual,

além das instituições determinadas pelo art. 4º, I, da Lei Complementar nº 27, de 18

de  janeiro  de  1993,  compete  proceder  à  análise  das  solicitações  relativas  aos

requisitos contidos nesta lei.

Art.  9º - O órgão gestor do Fece enviará anualmente à Comissão de Educação,

Cultura,  Desporto e Turismo e Lazer  da  Assembléia  Legislativa  relatório  contendo

informações sobre o funcionamento do Fundo, especialmente as relativas a:

a) fonte de recursos obtidos;

b) valor dos recursos financiados;
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c) número de estudantes beneficiados;

d) relação nominal de beneficiários inadimplentes com o Fece;

e) outras informações consideradas relevantes pela Comissão.

Art. 10 - O agente financeiro do Fece é o Banco do Estado de Minas Gerais S.A. -

Bemge -, que não fará jus a nenhum tipo de remuneração pelos serviços prestados.

Art. 11 - O grupo coordenador do Fece tem a seguinte composição:

I - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral;

II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;

III - 3 (três) representantes da Secretaria de Estado da Educação;

IV - 1 (um) representante do Bemge;

V -  1 (um) representante dos estudantes,  designado pelas  entidades estudantis

legalmente constituídas;

VI - 1 (um) representante do sindicato dos estabelecimentos de ensino.

Art. 12 - Compete ao Grupo Coordenador do Fece, além das atribuições contidas

no art. 4º, III, da Lei Complementar nº 27, de 18 de janeiro de 1993:

I - definir a política de aplicação dos recursos;

II - fixar diretrizes e prioridades de financiamento ou de repasse de recursos;

III - aprovar o plano anual de aplicação dos recursos;

IV - acompanhar a execução do Fundo.

Art.  13  -  É  vedada a concessão de financiamento ou  o  repasse de recursos a

beneficiário que descumpra o disposto nesta lei ou que se encontre inadimplente com

o Fundo.

Art.  14  -  Cabe  à  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda a  supervisão  financeira  da

gestora e do agente financeiro do Fece.

Art.  15 -  Os demonstrativos financeiros do Fece obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,  e às normas gerais e específicas do

Tribunal de Contas do Estado.

Art. 16 - O Poder Executivo regulamentará esta lei o prazo de 60 (sessenta) dias

contados da data de sua publicação.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  objetivo  desta  lei  é  oferecer  uma  oportunidade  aos  estudantes

oriundos de famílias de baixa renda. Além da falta de incentivo ao estudante que se

dedica a curso técnico ou universitário,  o que faz com que ele abandone o curso

antes mesmo de alcançar a sua fase final, vivemos em uma sociedade em que os

filhos de famílias de baixa renda são discriminados: ou não concluem o 2º grau ou,

chegando à faculdade, ficam impossibilitados de concluir seus cursos.

Nos  moldes  do  financiamento  proposto,  estaremos  incentivando  o  estudante

realmente interessado em concluir um curso técnico ou universitário, na medida em

que condicionamos essa formação ao seu desempenho no curso pretendido.

É importante frisar a questão do prazo de carência. Dois anos de carência em um

financiamento com a finalidade proposta no projeto apresentado é prazo suficiente

para que o recém-formado encontre meios para saldar sua dívida.

Acreditando  que  se  trata  de  uma  ação  de  fundamental  importância  para  os

estudantes mineiros, submeto esta proposição à aprovação dos nobres pares.

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

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.838/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Grupo  Cultural  e  Social  Kayuru,  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 e Social Kayuru, com

sede no Município de Carmo do Cajuru.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Grupo Cultural e Social Kayuru, com sede em Carmo do Cajuru, é

uma  associação  civil  com  personalidade  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos.

A referida associação tem por finalidades fazer apresentações periódicas com todos



1666
____________________________________________________________________________

os seus membros, amigos e familiares, a preservação da arte do Carnaval e toda sua

cultura, a promoção da assistência social e a capacitação de recursos humanos e a

promoção gratuita da educação e da saúde, entre outras.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto

proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.839/2011

Institui a Política Estadual de Mobilização para Doação de Medula Óssea em Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Mobilização para Doação de Medula

Óssea em Minas Gerais,  com o objetivo  de  aumentar  o  número de  doadores  no

Estado,  por  meio  do  incremento  das  campanhas  de  incentivo,  esclarecimento,

divulgação e conscientização da população sobre a importância e necessidade das

doações.

Art. 2º - São diretrizes da Política Estadual de Mobilização para Doação de Medula

Óssea:

I - integração da população à rede de Hemocentros;

II - mobilização dos setores de saúde dos Municípios;

III - relacionamento com as políticas e ações do SUS;

IV - articulação das áreas de governo e da sociedade;

V - divulgação estratégica dos procedimentos de doação.

Art.  3º  -  Na  implementação  da  política  de  que  trata  esta  lei,  caberá  ao  poder

público:

I - diagnosticar a situação dos Hemocentros do Estado, avaliando a necessidade de

ampliações e melhorias;

II  -  planejar,  desenvolver  e  monitorar  as  atividades  de  conscientização  da

população;
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III  -  elevar  a  política  estadual  de  mobilização à  categoria  de  ação de governo,

garantindo tratamento adequado ao assunto;

IV - estimular o debate público acerca das questões relacionadas ao tema;

V - implantar sistemas de metas e avaliações da política estadual instituída por esta

lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A medula óssea é encontrada no interior  dos ossos.  Popularmente

conhecida  como  tutano,  produz  os  principais  componentes  do  sangue,  como  as

hemácias  ou  células  vermelhas,  responsáveis  pelo  transporte  do  oxigênio  na

circulação sanguínea, as plaquetas, que atuam na sua coagulação, e os leucócitos ou

células brancas, agentes mais importantes do nosso sistema imunológico.

Pacientes com produção anormal de células sanguíneas, geralmente causada por

algum tipo de câncer no sangue como leucemias e linfomas, ou portadores de aplasia

medular, necessitam do transplante de medula óssea para sobreviverem.

Todas as pessoas entre 18 e 55 anos que não apresentem doenças infecciosas ou

hematológicas são potenciais doadoras. O procedimento de coleta consiste em uma

punção no osso da bacia (pequeno procedimento cirúrgico) e se assemelha a uma

doação de sangue. O paciente recebe a doação por meio de transfusão e em duas

semanas a medula transplantada já estará produzindo células novas e curativas.

Os  Hemocentros,  instituições  responsáveis  pelo  procedimento,  que  vêm

desempenhando um excelente trabalho em todo o Estado, têm demandado a cada

dia um número maior de doadores, cujo aumento só será alcançado por meio do

incremento  das  campanhas  de  incentivo,  esclarecimento  e  conscientização  da

população sobre a importância e necessidade das doações.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para a aprovação deste meu projeto de

lei,  pois  julgo  de  suma  importância  a  implementação  de  uma  política  estadual

realmente capaz de mobilizar a sociedade, com vistas a proporcionar significativas

melhorias  na  quantidade  de  tratamentos  realizados  e  no  consequente

restabelecimento  da  saúde  de  muito  mais  pessoas  que  sofrem  de  doenças  do
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sangue.

- 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° 1.840/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Futebol Feminino 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 Associação de Futebol Feminino 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, 19 de maio de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação:  A Associação  de  Futebol  Feminino  de  Minas  Gerais,  fundada  em

13/11/2008,  vem  desenvolvendo  em  Minas  Gerais  um  trabalho  de  apoio  ao

crescimento  e  promoção  dos  clubes  de  futebol  feminino,  através  do  amparo  e

assistência às atletas, à formação, à capacitação, à ampliação do espaço do futebol

feminino e à estruturação jurídica dos clubes.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que

desenvolvem atividades voluntárias,  visando ao desenvolvimento dos objetivos  da

Associação.

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 de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.841/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 600/2003)

Estabelece  diretrizes  para  a  política  de  saneamento  básico  em  regiões

metropolitanas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Esta  lei  dispõe  sobre  a  política  de  saneamento  básico  e  estabelece
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condições  para  a  organização,  institucionalização  e  prestação  dos  serviços  de

abastecimento e tratamento de água, coleta, tratamento e despejo final dos esgotos e

efluentes sanitários nas regiões metropolitanas instituídas pelo Estado, obedecidos os

preceitos estabelecidos nos arts. 23, inciso IX, e 175 da Constituição Federal e nos

arts. 42 e 43 da Constituição Estadual.

§ 1º - Para os fins desta lei, considera-se saneamento básico:

I  -  abastecimento  público  de  água  potável,  para  uso  doméstico,  comercial,

industrial, de prédios hospitalares e similares;

II - drenagens urbanas e implantação de avenidas sanitárias;

III - coleta, tratamento e despejo final de esgotos e efluentes sanitários.

Art.  2º  -  A prestação  dos  serviços  públicos  de  saneamento  básico  nas  regiões

metropolitanas observará os seguintes princípios e critérios:

I - universalização do acesso aos serviços públicos de abastecimento e tratamento

de  água  e  coleta  e  tratamento  de  esgotos  e  efluentes  sanitários  de  natureza

doméstica, com prioridade para atendimento à totalidade da população, em padrões

que assegurem a salubridade e o bem-estar da população;

II  -  articulação do Estado com os municípios das regiões metropolitanas, para a

implantação de uma política de ocupação de solos de modo a preservar os recursos

hídricos e a proteger o meio ambiente, nos termos da legislação pertinente;

III - redução de custos dos investimentos com a adoção de critérios que evitem o

desperdício de água e a ociosidade dos equipamentos, sem prejuízo da qualidade e

eficiência do atendimento aos usuários;

IV  -  atuação  conjunta  do  Estado  e  dos  municípios,  por  meio  da  Assembléia

Metropolitana, para a adoção de métodos e técnicas simplificadas que possibilitem o

atendimento à população de baixa renda, com a prestação dos serviços públicos de

saneamento básico.

Art. 3º - Compete ao Governador do Estado fixar o valor das tarifas dos serviços

públicos  de  saneamento  básico  nas  regiões  metropolitanas,  respeitados  os

parâmetros  e  as  diretrizes  da  política  tarifária  formulados  pela  Assembléia

Metropolitana, nos termos do inciso VI do art. 45 da Constituição Estadual, e definir

critérios de financiamento e de investimentos em obras de saneamento básico, bem
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como instituir a política de subsídios tarifários para os usuários de baixa renda.

Art. 4º - O poder concedente dos serviços públicos de saneamento básico, quando

abranger  interesses  comuns  a  dois  ou  mais  municípios  integrantes  de  regiões

metropolitanas, instituídas como tal mediante lei complementar, nos termos do § 3º do

art. 25 da Constituição Federal, é exercido pelo Governador do Estado.

Art. 5º - As regras para a concessão dos serviços públicos de saneamento serão

disciplinadas em lei pelo Estado e pelo município, a qual disporá, em especial, sobre:

I - os tipos de serviços públicos de saneamento a serem concedidos;

II - as condições para a outorga das concessões;

III  -  as  atribuições  do  órgão  ou  da  entidade  responsável  pela  regulação,  pelo

controle e pela fiscalização dos serviços concedidos;

IV - as normas, os procedimentos técnicos e as demais obrigações que deverão ser

observados  pelos  concessionários  na  prestação  dos  serviços,  bem  como  as

penalidades de que se tornarão passíveis em caso de seu descumprimento;

V - os padrões mínimos de qualidade dos serviços a serem ofertados aos usuários,

em especial no que tange à garantia do atendimento às camadas da população de

baixa renda.

Parágrafo  único  -  Nenhuma  concessão  de  serviços  públicos  de  saneamento,

precedida ou não de obra pública, será outorgada sem lei anterior que a autorize e

lhe especifique os termos.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação: Este projeto de lei tem como finalidade estabelecer diretrizes para a

política  de  saneamento  básico  em  regiões  metropolitanas,  haja  vista  que  a

Constituição Federal, no seu art. 30, inciso I, define de forma clara a competência do

município para exercer o poder concedente nos serviços de interesse estritamente

local; entretanto, até o momento, não se tem uma nítida definição da titularidade dos

serviços que abrangem dois ou mais municípios.

Além da falta de definição mencionada, existe um grande vácuo na legislação no

que  se  refere  à  integração  e  complementariedade  das  ações  a  serem
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desempenhadas  em  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  em  regiões

metropolitanas.  Sabemos  que  determinadas  ações  deveriam  ser  realizadas  em

conjunto  por  todas  as  esferas  de  governo.  Assim,  essa  falta  de  unidade  e  de

integração prejudica a coordenação das ações governamentais que visam à oferta de

serviços públicos de saneamento com eficiência e adoção de métodos e técnicas

simplificadas que possibilitem o atendimento à população de baixa renda, em padrões

que assegurem salubridade e bem-estar à população.

A este propósito, transcrevo a seguir, para conhecimento dos meus ilustres pares,

os  exemplos  de  casos  similares  envolvendo  a  Região  Metropolitana  do  Rio  de

Janeiro.

O Município  de  Niterói  impetrou  mandado de  segurança  contra  o  DETRAN-RJ,

buscando defender a autonomia municipal no que diz respeito à regulamentação do

transporte intermunicipal, e o fez nos seguintes termos, por meio de informações ao

Mandado de Segurança nº 19.935:

“Embora pareça, à primeira vista, impressionante o argumento de que o município

ostenta competência legal para fixar e regulamentar a utilização, pelos veículos, dos

logradouros e áreas urbanas (art. 35, IX, letra “a”, “e”, “f”, e “x”, da Lei Complementar

nº 1, de 17 de dezembro de 1975), em se tratando de município integrante da Região

Metropolitana, estas prerrogativas sofrem limitações.

Efetivamente dispõe o art. 172 da Lei Complementar nº 1 que “ a competência do

município a  que se  refere  o  art.  35  dessa Lei  será  excluída quando se tratar  de

serviços reputados de interesse metropolitano, nos termos das legislações federal e

estadual aplicáveis”.

Em outro  caso,  o  Juiz  da  3ª  Vara  da  Fazenda  Pública  do  Rio  de  Janeiro,  em

sentença publicada em 12/1/98, no mandado de segurança impetrado pela Viação

Tijuca, assim decidiu:

“Em  verdade,  a  Constituição  Federal  atribui  competência  aos  municípios  para

organizar  os  serviços  públicos  locais,  no  que  seja  concernente  ao  seu  peculiar

interesse, incluindo-se entre tais serviços públicos a regulamentação do trânsito nos

limites físicos do mesmo.

Entretanto,  a  excessiva  aglomeração populacional  em certos  sítios  do  país  deu
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ensejo ao surgimento das regiões metropolitanas, que requerem solução uniforme

dos problemas além dos limites municipais.

O legítimo interesse municipal  deve ceder  lugar  ao legítimo interesse da região

metropolitana, que é uma realidade entre nós.

A própria Lei Complementar nº 1, de 17/12/75, sobrepõe o interesse metropolitano

ao eminentemente municipal, fato que reforça a linha de raciocínio ora expedida.

A autonomia municipal submete-se ao interesse metropolitano, que procura unificar

os  serviços  comuns  com  vista  ao  desenvolvimento  integrado  das  regiões

metropolitanas”.

Pode  ser  também  destacada  a  importância  das  regiões  metropolitanas  ao  se

verificar  o disposto  nos  arts.  13  e 16 da  Lei  Federal  nº  6.766,  de  19/12/79,  que

regulamenta o parcelamento do solo urbano ao estabelecer que caberão ao Estado o

exame e  a  anuência  prévia  para  aprovação,  pelos  municípios,  de  loteamentos  e

desmembramentos  quando  localizados  em  áreas  de  interesse  especial,  ou  seja,

proteção de mananciais, patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, ou

quando  localizar-se  em  área  limítrofe  do  município  pertencente  à  região

metropolitana,  ou  em  aglomerações  urbanas,  ou,  ainda,  quando  o  loteamento

abranger área superior a 1.000.000m². Faz, ainda, a ressalva de que, no caso de o

loteamento ou desmembramento ser localizado em área de município integrante de

região  metropolitana,  o  exame  e  a  anuência  à  aprovação  do  projeto  caberão  à

autoridade metropolitana (art. 13 da mencionada lei).

Como bem observa o jurista e professor  Toshio  Mukai  em seu livro “O Regime

Jurídico Municipal e as Regiões Metropolitanas”:

“A lei definiu os serviços de interesse metropolitano, deixando ao intérprete a tarefa

de  detectar  as  parcelas  dos  serviços  que  passam  a  ser  considerados  como  de

interesse comum e quais as que permanecem como de interesse local.

Por  fim,  a  expressão  “serviços  comuns”  deve  ser  entendida  como  atividade

governamental,  sujeita,  portanto,  ao  regime  jurídico-administrativo,  englobando  a

atividade normativa e a de planejamento.

A Lei  Complementar,  ao elencar  os  serviços comuns considerados de interesse

metropolitano,  deu  poderes  expressos  à  entidade  metropolitana  para  gerir  tais
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assuntos e serviços em situação de preponderância sobre os municípios da Região.

O fim almejado é o desenvolvimento, que há de ser global (sem o que não se pode

falar em desenvolvimento) e, portanto, integrado.

Daí  a preocupação do constituinte  com o desenvolvimento  regional,  procurando

impor  como  dever  do  Poder  Público  buscar  a  simetria  do  desenvolvimento  das

diversas regiões do país, evitando-se as distorções tão acentuadas encontráveis.

O  estabelecimento  de  Regiões  Metropolitanas  visa  exatamente  a  resolver  tal

fenômeno,  procurando permitir  ao Poder Público a realização do desenvolvimento

integrado dos grandes aglomerados urbanos do país.

Essas regiões serão formadas pelo conjunto de municípios que gravitam em torno

de uma grande cidade e têm interesses e problemas comuns. Diante dessa realidade

urbanística,  há  necessidade  da  unificação  de  serviços  públicos  para  melhor

atendimento  da  região.  Tais  serviços  deixam  de  ser  municipais  para  serem

intermunicipais (de uma área unificada). Quanto ao serviço de caráter estritamente

local, continuarão com os respectivos municípios, mas os de natureza metropolitana

seriam realizados e administrados em conjunto por um só órgão superior.

O planejamento diz respeito a serviços públicos eminentemente metropolitanos, que

não interessam a um único município, mas a toda a região como uma comunidade

sócio-econômica, como, aliás, bem salienta o próprio dispositivo constitucional que

dispõe sobre as regiões metropolitanas.

A  expressão  “serviço  comum”  nos  dá  o  conceito  constitucional  do  objeto  de

estabelecimento  das  Regiões  Metropolitanas  e  cria  um  interesse  distinto  daquele

predominantemente local”.

A Constituição  Federal  fixa  as  normas  de  governo,  disciplina  os  direitos  e  os

deveres, define as competências, limita a ação da autoridade, visando assegurar ao

povo o ambiente de ordem indispensável ao progresso e à paz na sociedade.

Surgem, então, as competências das diferentes esferas de governo (União, Estado

e municípios) e as limitações ao poder de legislar e administrar. Nenhuma outra fonte

de direito pode violentar os princípios estabelecidos pela Constituição Federal nem

opor-se  às  suas  regras.  São  nulos,  não  têm  eficácia  jurídica  as  normas  que  a

contrariem, direta ou indiretamente, inclusive as das Constituições Estaduais.
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Fazendo uma ilustração da região metropolitana, podemos compará-la a um grande

condomínio, onde o uso das partes comuns, de interesse geral, é administrado pelo

síndico, sem interferir nas partes de interesse peculiar, exclusivas dos condôminos.

De tudo o que foi dito, espero contar com o apoio dos meus ilustres pares para

transformar este projeto em lei, por entender ser a proposta da mais alta relevância

para  os  municípios  que  integram  as  regiões  metropolitanas  no  Estado  de  Minas

Gerais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.842/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Margem do Rio

Verde - Asprumarve -, com sede no Município de Espinosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Margem do Rio Verde - Asprumarve -, com sede no Município de Espinosa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Luiz Carlos Miranda

Justificação:  A Associação  dos  Produtores  Rurais  da  Margem  do  Rio  Verde,  -

Aprumarve -,  com sede no Distrito  de Itamirim, no Município de Espinosa,  é uma

entidade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada. A Associação tem por

finalidade desenvolver projetos assistenciais de combate à fome e à pobreza para

minorar os efeitos da natureza e da seca sobre o ser humano; promover a cultura e a

educação,  o  esporte,  o  lazer  e  meios  que aumentem  o emprego e  a  renda das

famílias na comunidade e incentivar a cultura familiar, conforme atesta o art. 2º do

estatuto da entidade.

A Associação dos  Produtores  Rurais  da  Margem  do Rio  Verde  foi  fundada em

24/2/96,  e  encontra-se  em  pleno  e  regular  funcionamento  a  partir  dessa  data,

cumprindo suas atividades estatutárias e sociais. Os membros de sua diretoria são

pessoas idôneas  e  não recebem remuneração pelo  exercício  do  cargo,  conforme

atesta a Presidente da Câmara Municipal, Regina da Silva Fagundes Santos.
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As atividades dos Diretores e dos Conselheiros, bem como as dos associados, são

inteiramente  gratuitas,  sendo-lhe  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem. A entidade não distribuirá lucros, resultados,

dividendos, bonificações, participações nem parcela de seu patrimônio, sob nenhuma

forma nem pretexto.

Em caso de dissolução da entidade, os bens remanescentes serão destinados a

outra  instituição  congênere,  com  personalidade  jurídica,  que  esteja  registrada  no

Conselho Nacional de Assistência Social ou entidade Pública.

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto, uma vez que estão

atendidos os requisitos da Lei nº 12. 972, de 27/7/98. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.843/2011

Declara de utilidade pública o Programa de Atendimento Integrado, com sede no

Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Programa de Atendimento Integrado,

com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Luiz Carlos Miranda

Justificação: O Programa de Atendimento Integrado - PAI -, com sede no Município

de Ipatinga, é uma entidade civil, sem fins lucrativos (art. 1º do Estatuto). O referido

Programa  tem  por  finalidade  desenvolver  programas  de  assistência  à  saúde  e

desenvolvimento  social,  atividades  de  apoio  a  jovens  e  adultos,  objetivando  à

inserção social, bem como aos portadores de necessidades especiais. Além disso,

visa  organizar  e  promover  programas  de  interação  social  com  as  instituições

assistenciais, entre outros, conforme atesta o art. 5º do estatuto da instituição.

O Programa de Atendimento Integrado foi fundado em 28/10/2004, e encontra-se

em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  29/4/2005,  cumprindo  suas  atividades
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estatutárias e sociais, conforme atesta o Delegado de Polícia Maurício Silva Corrêa.

Sua diretoria é constituída por pessoas idôneas de moral ilibada e os membros da

diretoria  não  são  remunerados,  não  distribuindo  resultados,  lucros,  dividendos,

bonificações ou quaisquer outras vantagens ou benefícios a seus dirigentes (arts. 7º e

8º do Estatuto).

Em caso de dissolução da instituição, o patrimônio e os bens, após serem saldadas

as  dívidas  e  obrigações,  serão  destinados  a  instituição  congênere,  devidamente

registrada no Conselho Nacional de Assistência ou a entidade pública.

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste 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 1.844/2011 

Declara de utilidade pública a Associação Católica “Verbum Vitae”,  com sede no

Município de Curvelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Católica “Verbum Vitae”,

com sede no Município de Curvelo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Doutor Viana

Justificação: A Associação Católica “Verbum Vitae”, com sede em Curvelo, Minas

Gerais,  estabelecida  à  Rua  Visconde  de  Ouro  Preto,  nº  135,  Bairro  Centro,  é

sociedade civil com personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos e com duração

por tempo indeterminado.

Esta importante associação tem como finalidade divulgar a palavra de Deus e a

vivência  dessa palavra  no  mundo,  e  congregar  iniciativas  comunitárias  religiosas,

sociais, culturais e filantrópicas. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.845/2011 

Declara de utilidade pública a PRÓ-BEM Assessoria e Gestão Criança.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  PRÓ-BEM  Assessoria  e  Gestão

Criança, com sede em Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Doutor Viana

Justificação: A PRÓ-BEM Assessoria e Gestão Criança, com sede à Rua Piauí, nº

69, Sala 508, Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, fundada em 15/9/2009,  é

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  econômicos,  criada  sob  a  forma  de

associação, com duração por tempo indeterminado.

Essa  importante  associação  tem  como  finalidade  a  prestação  de  assessoria  e

capacitação  técnica  nas  áreas  administrativa,  financeira,  contábil,  jurídica,  de

comunicação e tecnologia às entidades do terceiro setor, com foco no atendimento à

criança e ao adolescente, bem como a instituições públicas, observando os princípios

da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  economicidade  e  da

eficiência. A referida instituição não faz qualquer discriminação de raça, cor, gênero,

credo político ou religioso.

- 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 1.846/2011

Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Estado de Minas Gerais, o Dia

Estadual  do  Combate  ao  Acidente  de  Trabalho  e  em  Defesa  da  Saúde  do

Trabalhador.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica Instituído no Calendário Oficial  de Datas e Eventos do Estado de

Minas Gerais o Dia Estadual do Combate ao Acidente de Trabalho e em Defesa da

Saúde do Trabalhador, recaindo, anualmente, no dia 28 de abril.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: Existem vários problemas no que concerne à questão da segurança e

da saúde no ambiente de trabalho e muitas políticas que visam a proteger as classes

trabalhadoras.  Um exemplo,  foi  a  obrigatoriedade  dos  técnicos  em  segurança do

trabalho  em locais  que  oferecem  risco  maior  à  saúde do trabalhador.  Entretanto,

ainda existem muitos problemas nessa área, pois nem todas as categorias merecem

a atenção devida.

A institucionalização  de  uma data  em  que  se  mobilizem  os  trabalhadores  para

atendimento adequado às suas necessidades de saúde e segurança é importante

para conscientização da sociedade.

A colocação no calendário oficial de uma data específica para tal atuação criaria

uma mobilização maior dos órgãos governamentais, o que traria melhoria para todos.

- 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 1.847/2011

Estabelece  exigências  para  a  segurança  de  edificações,  estabelecimentos  e

eventos com grande público no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a presença de grupo de combate a incêndio composto por

bombeiros civis nas edificações e estabelecimentos especificados nesta lei.

Parágrafo único - Bombeiro civil é o profissional habilitado a prestar serviços de

prevenção  e  combate  a  incêndio  e  atendimento  a  emergências,  obedecidas  as

disposições da Lei Federal nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

Art.  2º  -  Para  efeito  do  disposto  nesta  lei,  consideram-se  edificações  os

estabelecimentos  comerciais,  industriais,  escolares  e  hospitalares,  as  residências

coletivas e transitórias, os depósitos, aeroportos e helipontos e os locais destinados a

eventos temporários com público superior a três mil pessoas.

Parágrafo  único  -  As  disposições  desta  lei  não  se  aplicam  às  edificações  de

unidades residenciais privativas e prédios públicos.
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Art. 3º - As edificações e estabelecimentos de que trata esta lei deverão ter, além do

grupo  de  combate  a  incêndio  regular,  plano  de  intervenção  de  incêndio  e  os

respectivos  sistemas  preventivos  em  condições  de  operação,  conforme  a  Lei  nº

14.130, de 19 de dezembro de 2001, e o Decreto nº 44.746, de 29 de fevereiro de

2008.

Art. 4º - Os bombeiros civis deverão ter dedicação exclusiva no desempenho de

suas atividades.

Art. 5º - O grupo de combate a incêndio será formado por pelo menos um bombeiro

civil  para  cada  cinco  pavimentos  ou  um  para  cada  5.000m²  (cinco  mil  metros

quadrados) de área construída.

Art. 6º - A prestação de serviços de bombeiro civil só poderá ser executada:

I - por empresa especializada na prestação de serviços de bombeiro civil;

II  -  por  funcionário próprio da edificação ou estabelecimento, desde que possua

habilitação  para  exercer  as  funções  de  bombeiro  civil  com  dedicação  exclusiva,

amparado  em  estrutura  técnico-administrativa  formalizada  de  acordo  com  as

disposições da Lei Federal nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009, e da NBR 14.608.

Art.  7º  -  O bombeiro civil  usará uniforme somente em efetivo serviço, ficando a

fiscalização a cargo da empresa responsável pelo funcionário.

Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, considera-se efetivo serviço aquele

realizado no local de trabalho designado pelo empregador.

Art. 8º - O uniforme do bombeiro civil não poderá ser similar ao fardamento dos

militares  e  agentes das forças de  segurança do Estado,  nos  termos expostos na

legislação em vigor.

Art. 9º - Ao bombeiro civil são assegurados todos os benefícios previstos na Lei

Federal nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009.

Art. 10 - O curso de formação e reciclagem do bombeiro civil obedecerá ao disposto

na NBR 14.608.

Parágrafo  único  -  As  empresas  que  tenham  bombeiro  civil  em  seu  quadro  de

funcionários serão responsáveis por manter atualizada a reciclagem do funcionário.

Art.  11 -  As empresas que se dediquem à prestação de serviços de combate a

incêndio e que mantenham em seu quadro de funcionários bombeiro civil  deverão
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obdecer às disposições desta lei e às demais normas pertinentes.

Art.  12 - Verificada a existência de infração a dispositivo desta lei,  as empresas

prestadoras  de  serviços  de  combate  a  incêndio  ficam  sujeitas  às  seguintes

penalidades:

I - advertência;

II - multa;

III - proibição temporária de funcionamento;

IV - cancelamento da autorização para funcionamento.

Parágrafo único - A reincidência agravará a pena a ser aplicada.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação:  Este  projeto  de  lei  pretende  ampliar  a  segurança  da  população

delimitando exigências mínimas de segurança para edificações, estabelecimentos e

eventos com grande público  no Estado,  definindo a  necessidade da presença de

bombeiros civis. Além disso, atende a uma antiga reivindicação dos bombeiros civis

para a regulamentação de sua atividade no Estado.

Cumpre  esclarecer,  primeiramente,  que  não  se  trata  de  regulamentar  essa

profissão; do contrário, estaríamos invadindo seara de competência federal, pois tal

regulamentação já foi feita pela Lei Federal nº 11.901, de 2009.

A partir da aprovação do projeto, de sua regulamentação e de sua implementação,

vamos garantir maior segurança para a população de nosso Estado, além de gerar

um  grande  número  de  novos  empregos  e  reconhecer  e  normatizar  serviços  já

prestados em Minas Gerais.

Este  projeto  obedece  às  determinações  da  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas - ABNT -, que é o Fórum Nacional de Normalização. As normas surgiram da

necessidade de padronizar a qualificação, a aplicação e as atividades do bombeiro

civil,  estabelecendo apenas padrões mínimos, ficando as organizações livres para

agregar outros, de acordo com suas necessidades e/os riscos envolvidos.

A edição da lei federal acima citada pôs fim à função de vigilante brigadista, criando

oficialmente a profissão de bombeiro civil. Sem a devida implementação em âmbito
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estadual, a efetividade da norma fica comprometida. Daí a necessidade de um projeto

de  lei  que  regulamente  a  presença  do  bombeiro  civil  nas  edificações  e

estabelecimentos especificados nesta lei.

É  importante  ressaltar  que,  na  elaboração  desta  proposição,  foram  utilizados

conceitos absolutamente técnicos, definidos pela ABNT (como já dito acima), entre os

quais destacam-se:

a)  bombeiro  civil:  profissional  que  pertence  a  uma empresa especializada  ou à

administração do estabelecimento,  com dedicação exclusiva,  e presta serviços de

prevenção de incêndio e atendimento de emergência em edificações e eventos, tendo

sido aprovado em curso de formação;

b) bombeiro público (militar ou civil): profissional que pertence a uma corporação de

atendimento a emergências públicas;

c) brigada de incêndio: grupo organizado de pessoas, voluntárias ou não, treinadas

e capacitadas para atuar na prevenção e combate a incêndio, no abandono de local

sinistrado  e  na  prestação  dos  primeiros  socorros,  dentro  de  uma  área

preestabelecida;

d) combate a incêndio: conjunto de ações táticas, destinadas a extinguir ou isolar o

incêndio com o uso de equipamentos manuais ou automáticos;

e) emergência: sinistro ou risco iminente que requeira ação imediata;

f) empresa especializada: pessoa jurídica devidamente credenciada e autorizada a

funcionar  pelos  órgãos  governamentais,  tendo  seu  funcionamento  e  condições

regularmente  fiscalizados  e  que  disponha  dos  seguintes  requisitos:  instalações

adequadas, corpo técnico compatível, recursos didáticos específicos e campo para

treinamento em conformidade com a NBR 14.277, no nível 3;

g) prevenção de incêndio: série de medidas destinadas a evitar o aparecimento de

um  incêndio  ou,  no  caso de ele  ocorrer,  combatê-lo  prontamente para  evitar  sua

propagação.

Os bombeiros  civis  têm conhecimentos  sobre prevenção e combate a  incêndio,

abandono  de  local  sinistrado  e  primeiros  socorros,  de  forma  a  poder  agir  com

competência e objetividade no desempenho de suas atividades, mostrando-se assim

absolutamente necessários para a garantia da segurança em caso de acidente e para
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evitar danos e riscos à população em geral.

Cabe  destacar  que  as  atividades  desenvolvidas  pelos  bombeiros  civis  são

complementares  às  ações  das  Brigadas  Voluntárias  de  Incêndio  e  do  Corpo  de

Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Em nada competem ou substituem tais

instituições; ao contrário, exercem atividades complementares que, combinadas com

as destas, fortalecerão a segurança da população mineira e evitarão maiores danos.

-  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 1.848/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.361/2006)

Dá  a  denominação  de  Pio  Martins  de  Freitas  ao  trecho  da  Rodovia  MGT-497

situado no Município de Campina Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica denominado Pio Martins de Freitas o trecho da Rodovia MGT-497

situado no Município de Campina Verde.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Zé Maia

Justificação: De acordo com a Lei nº 13.408, de 1999, a escolha da denominação

de  estabelecimentos,  instituições  e  próprios  do  Estado  deve  recair  em  nome de

pessoas falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes

serviços prestados à coletividade. 

A  par  dessas  exigências,  propomos  dar  ao  trecho  da  MGT-497,  situado  no

Município de Campina Verde, o nome do inesquecível Pio Martins de Freitas.

Nascido em 1895, casou-se com D. Jovita Maria de Freitas, com a qual teve 13

filhos. Não obstante ter sido um homem simples e humilde, era carismático, querido

por todos e foi um desbravador da região de Campina Verde. Além de se ocupar com

as  atividades  agropecuárias,  das  quais  dependia  o  seu  sustento,  estava  sempre

disposto a prestar auxílio ao próximo e atento às necessidades da comunidade. Tanto

foi assim que teve papel decisivo na implantação de escolas rurais.
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O seu  falecimento,  ocorrido  em  1970,  deixou  uma grande  lacuna  e  seu  nome

desperta em toda a população local boas lembranças e admiração por seu exemplar

modo  de  vida.  É  justa  e  oportuna,  portanto,  a  homenagem  pública  que  ora  se

pretende prestar-lhe.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.849/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 3.002/2006)

Altera o art.  12 da Lei  nº  11.539,  de 22 de julho de 1994,  que dispõe sobre a

Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 11.539, de 22 de julho de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 12 - O Reitor e o Vice- Reitor da Uemg serão nomeados pelo Governador do

Estado, escolhidos entre os indicados em lista tríplice elaborada por colégio eleitoral

definido no estatuto da universidade para mandato de quatro anos contados da data

da posse, permitida uma recondução.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Zé Maia

Justificação: A expressão que pretendemos acrescentar, por meio deste projeto de

lei, tem como objetivo dar a norma vigente contida no artigo mais flexibilidade, uma

vez que o critério nela definido não está adequado à atualidade da vida universitária

no País.

A Universidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Uemg  -  é  a  única  universidade

estadual cujo Reitor não pode concorrer a mais um mandato. A Universidade Estadual

de Montes Claros - Unimontes -, sua congênere, não tem a restrição.

Por  outro lado, ao se pesquisarem leis,  estatutos, regimentos das universidades

brasileiras,  também  não  encontraremos  a  proibição.  Todas  elas  permitem  a

recondução, por mais um mandato, de seus Reitores.
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Além do mais, o instituto da reeleição no País é uma norma adotada para os cargos

de Presidente da República, Governador e Prefeito;  Senador, Deputado Federal  e

Estadual. Todos podem concorrer a reeleição.

Portanto, este projeto de lei pretende corrigir a anomalia existente no Estado com

relação a apenas uma de suas universidades.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Educação para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.850/2011

Dá denominação ao Fórum da Comarca de Oliveira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Fórum Lucas Carneiro Franco de Carvalho o Fórum da

Comarca de Oliveira.

Parágrafo  único  -  O  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  providenciará,  com

recursos  de  seu  orçamento,  a  fixação  de  placas  indicativas  da  denominação  da

referida edificação.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Lucas  Carneiro  Franco  de  Carvalho  nasceu  em  29/3/86,  filho  de

Adelardo  Franco  de  Carvalho  Junior,  Juiz  de  Direito  da  1ª  Vara  da  Comarca  de

Oliveira e de Francisca Tereza do Amaral Carneiro, enfermeira responsável técnica

pelo Hospital São Judas Tadeu, na mesma cidade.

Lucas concluiu os ensinos fundamental e médio em escola pública de Oliveira e

cursava o 9º período de Direito na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,

quando perdeu a vida em 10/10/2008 em um gravíssimo acidente automobilístico.

O  Juiz  Adelardo  Franco  de  Carvalho  Junior  foi  um  grande  batalhador  pela

construção do novo Fórum de Oliveira. Há mais de 10 anos luta pelas obras desse

novo prédio, que atualmente está em fase adiantada de construção. Essa obra só foi

possível através do empenho incondicional do ex-Prefeito de Oliveira José Orlando

Santos, que, a pedido de Adelardo, adquiriu imóvel ao lado das instalações antigas do

Fórum e o doou ao governo do Estado, para que o Tribunal  de Justiça de Minas
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Gerais pudesse ali instalar a nova sede do Judiciário em Oliveira.

Foi graças ao trabalho e à persistência de Adelardo que as obras foram iniciadas;

por  isso a Câmara Municipal de Oliveira aprovou por unanimidade a sugestão ao

Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  dar  o  nome de  Lucas  Carneiro  Franco  de

Carvalho ao prédio do novo Fórum de Oliveira.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Administração Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.851/2011

Declara de utilidade pública a Liga Itapecerica de Futebol Amador - Lifa -, com sede

no Município de Itapecerica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Itapecerica de Futebol Amador -

Lifa -, com sede no Município de Itapecerica.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar como de utilidade pública a Liga

Itapecerica de Futebol Amador - Lifa -, com sede no Município de Itapecerica. Em

pleno funcionamento desde sua fundação, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos,

com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade estimular a cultura física, intelectual, moral e cívica

dos desportistas amadores, especialmente da juventude.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  a  mesma  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 de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS 

Nº  736/2011,  do  Deputado  Bruno  Siqueira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Cesar Romero Giovanini Corrêa pelos 35 anos de

colunismo social. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 737/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado ao

Banco  Central  do  Brasil  pedido  de  providências  para  elaborar  regulamentação

específica que defina os procedimentos que deverão ser adotados pelas instituições

financeiras quanto ao recebimento de cédulas manchadas com tinta derramada por

dispositivos instalados em caixas eletrônicos das agências bancárias. (- À Comissão

de Defesa do Consumidor.)

Nº  738/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Fundação Dom Cabral por ter sido eleita a quinta melhor

escola  de  educação  executiva  do  mundo,  segundo  “ranking”  do  jornal  “Financial

Times”. (- À Comissão de Educação.)

Nº 739/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para

nomear os aprovados no concurso público de 2009, Edital 01/2009, especialmente

diante das denúncias de que as vagas abertas estariam sendo preenchidas por meio

de remoções. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  740/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a urbanização das calçadas em

torno  da  Escola  Estadual  Maravilha,  na  zona  Norte  de  Uberlândia,  bem  como a

construção de nova cobertura no pátio da escola. (- À Comissão de Educação.)

Nº  741/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à

Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para a construção de uma ponte

sobre o Rio Paracatu com o objetivo de interligar os Municípios de Santa Fé de Minas

e Buritizeiro.

Nº  742/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à

Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências com vistas a retomar a obra de

duplicação da Rodovia LMG-806, que liga Ribeirão das Neves a Justinópolis, bem

como a executar a manutenção, a sinalização e a destinação ambientalmente correta
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dos resíduos da poda de árvores situadas às suas margens.

Nº  743/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências com vistas a retomar a obra de

duplicação da Rodovia LMG-806, que liga Ribeirão das Neves a Justinópolis, bem

como a executar a manutenção, a sinalização e a destinação ambientalmente correta

dos resíduos da poda de árvores situadas à suas margens.

Nº 744/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  retomada  da  obra  de

duplicação  da  LMG-806,  que  liga  Ribeirão  das  Neves  a  Justinópolis,  para  a

manutenção e sinalização dessa rodovia e para a destinação ambientalmente correta

dos resíduos da poda de árvores situadas às suas margens.

Nº  745/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à

Diretoria-Geral do DNIT pedido de providências para iniciar, em caráter de urgência, a

reforma  da  BR-365  no  trevo  de  Indianópolis.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Transporte.)

Nº 746/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente  da  Copasa-MG pedido  de  informações  sobre  o  incidente  em  que  um

cadáver em decomposição foi encontrado no reservatório dessa empresa em São

Francisco, bem como sobre as razões da morosidade da Companhia em atender às

reclamações da população relativas ao comprometimento da qualidade da água.

Nº 747/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de

Esgotamento  Sanitário  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Arsae-MG  -  pedido  de

informações sobre as obras de saneamento em Turmalina.

Nº 748/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Copasa-MG pedido de informações sobre as obras de saneamento em

Turmalina.

Nº 749/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  a  paralisação  das  obras  na

LMG-806,  que liga  Ribeirão  das  Neves  a  Justinópolis.  (-  Distribuídos  à  Mesa  da

Assembleia.)
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Nº 750/2011, do Deputado Fred Costa e outros, em que solicitam seja encaminhado

ao Ministério da Fazenda pedido de providências para que sejam tomadas medidas

que permitam a extinção da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -

Cide. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  751/2011,  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 providências para ligações asfálticas entre o Município de Itanhomi e os de

Tarumirim e Conselheiro Pena.

Nº  752/2011,  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 providências  para  ligação asfáltica  entre  os  Municípios  de  Piedade de

Ponte Nova e Santa Cruz do Escalvado. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  753/2011,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministro  da  Justiça  pedido  de  providências  para  a  agilização  do  julgamento  dos

processos  de  anistia  política  dos  policiais  militares  que  menciona,  os  quais  se

rebelaram  contra  o  regime  militar  implantado  em  1964,  e  para  a  realização  da

Caravana  da  Anistia  nas  dependências  desta  Casa.  (-  À  Comissão  de  Direitos

Humanos.)

Nº 754/2011,  do  Deputado Luiz  Carlos  Miranda,  em que solicita  seja formulada

manifestação de aplauso à Faculdade Presidente Antônio Carlos - Unipac - Vale do

Aço pela realização de palestra com o tema “A qualidade de vida dos idosos”. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 755/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr.  Rogério  José da Costa por  sua posse no cargo de

Vereador da Câmara Municipal de Joaíma. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 756/2011, do Deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e à Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para

agilização do processo de pavimentação do trecho que liga Piranguçu à divisa com o

Estado de São Paulo. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  757/2011,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre os valores
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pagos pelo Estado ao Instituto Mineiro de Desenvolvimento - IMDC - e à Macropan

Consultoria  no  período  de  2003  a  2010,  de  forma  discriminada  por  data  de

desembolso,  unidade  orçamentária,  programa,  elemento  e  item  de  despesa e  de

despesa real, bem como sobre a origem dos recursos.

Nº  758/2011,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Diretoria-Geral  do  Instituto  de  Terras  do  Estado de  Minas  Gerais

pedido de informações que menciona sobre os  contratos  firmados com o Instituto

Mineiro  de  Desenvolvimento,  com  cooperativas,  empresas  e  profissionais  de

agrimensura, com os respectivos processos licitatórios e eventuais termos aditivos;

sobre questões administrativas e sobre a atitude da Secretaria à qual se vincula esse

órgão  em  face  da  manifestação  da  Advocacia-Geral  do  Estado  contrária  a

arrendamentos com cooperativas. (- Distribuídos à Mesa Assembleia.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Neilando Pimenta. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22 do Regimento

Interno,  interrompe  os  trabalhos  ordinários  para comemorar  o  Dia  Nacional  da

Defensoria  Pública.  Tenho  certeza  de  que  é  um  sentimento  de  todos  os

parlamentares o carinho pela valorosa classe dos Defensores Públicos. A Presidência

cumprimenta o Deputado Duarte Bechir e a Deputada Rosângela Reis, autores do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Destina-se esta parte da reunião à

comemoração do Dia Nacional da Defensoria Pública. 

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa a  Exma.  Sra.  Andréa  Abritta

Garzon Tonet,  Defensora Pública-Geral do Estado; os Exmos. Srs. Felipe Augusto

Cardoso  Soledad,  Diretor-Presidente  da  Associação  dos  Defensores  Públicos  de

Minas  Gerais;  e  Ananias  Neves  Ferreira,  Presidente  do  Conselho  Estadual  dos

Direitos da Criança e do Adolescente; a Exma. Sra. Deputada Rosângela Reis e o

Exmo. Sr. Deputado Duarte Bechir, coautores do requerimento que deu origem a esta
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solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença nesta solenidade do Exmo. Sr. Eduardo Vieira

Carneiro, Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras da Deputada Rosângela Reis

Exmo. Sr.  Deputado Rômulo Viegas,  neste  ato representando o Deputado Dinis

Pinheiro, Presidente desta Casa; Exma. Sra. Andrea Abritta Garzon Tonet, Defensora

Pública-Geral do Estado de Minas Gerais; Exmos. Srs. Deputado Duarte Bechir, meu

colega e amigo, coautor do requerimento que deu origem a esta solenidade; Felipe

Augusto Cardoso Soledad,  Presidente da Associação dos Defensores Públicos de

Minas Gerais; Ananias Neves Ferreira, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos

da Criança e  do  Adolescente;  Deputados Dalmo Ribeiro Silva,  João Leite,  Durval

Ângelo  e demais Deputados presentes -  agradeço a sua presença,  vendo nela a

sensibilidade com que guardam essa causa em prol da Defensoria Pública de Minas

Gerais -; Defensores Públicos presentes, imprensa, senhoras e senhores, boa tarde.

É com grande alegria  que hoje,  dia 19 de maio,  homenageamos nesta Casa a

Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Aproveito  para  agradecer  ao

Deputado Duarte Bechir, que, conosco nessa causa, é coautor do requerimento que

deu  origem  a  esta  solenidade;  e  ao  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  desta

Assembleia,  pela  liberação desta  reunião  ordinária,  em  plena quinta-feira,  para  a

realização desta homenagem - isso não é comum e confirma a sensibilidade dos

Deputados  com  a  luta  em  prol  da  Defensoria  Pública.  Numa  sociedade  justa  e

democrática, o direito é a base que sustenta a convivência social. Todos os cidadãos

devem  ter  acesso  livre  e  amplo  à  Justiça  como  forma  de  garantir  os  princípios

fundamentais  da  democracia,  como  a  igualdade  e  a  liberdade.  Marcados  por

contrastes sociais, culturais, políticos e econômicos, os poderes públicos - Estado e

União  -  disponibilizam  às  camadas  menos  favorecidas  o  serviço  gratuito  e  de

qualidade de um advogado. A Defensoria Pública é o instrumento para concretizar o
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direito que todo cidadão livre possui de se defender ou de reivindicar algum direito

que porventura lhe tenha sido negado.

Trata-se de um avanço consagrado na Constituição de 1988 e aprofundado pela

reforma  judiciária,  que  proporcionou  a  autonomia  para  a  Defensoria  Pública.  A

sociedade permitiu tal estruturação legal e institucional da Defensoria, pois passamos

a compreender o Defensor Público como um agente de transformação social capaz

de  contribuir  decisivamente  na  diminuição  das  desigualdades,  na  promoção  da

solidariedade e na construção da cidadania plena. O Estado de Minas Gerais, com

853 Municípios  e 298 comarcas, conta  atualmente com cerca de 500 Defensores

Públicos  para  atender  uma  população  de  19  milhões  de  habitantes.  Isto  é,  um

Defensor para cada 38 mil cidadãos, quando o ideal seria 1 Defensor para cada 11

mil habitantes. Evidentemente, um número ainda reduzido. Diante desse quadro, a

Defensoria  realiza  1.300.000  atendimentos  por  ano,  mas  temos  perspectivas

positivas, pois, na posse dos novos 50 Defensores, o Governador Antonio Anastasia

já deixou claro que ainda no próximo ano admitirá mais 100 Defensores. Apenas em

61%  das  comarcas  mineiras  há  Defensores  Públicos;  25%  estão  parcialmente

providas  e  apenas  14%  totalmente  providas  de  Defensores.  Portanto,  além  do

número ainda insuficiente, os Defensores Públicos precisam ser valorizados do ponto

de vista salarial, funcional e estrutural. Na maioria absoluta dos Municípios menores,

os  Prefeitos  não dispõem de recursos específicos  para se tornarem parceiros  da

Defensoria Pública e, assim, contribuir na manutenção desse serviço tão importante.

Em 2007 foi criada a Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria de Minas Gerais,

com a convicção de que podíamos intermediar  junto ao Estado melhorias  para a

classe dos Defensores, reconhecendo o brilhante trabalho realizado, que, além do

desempenho, sabemos que muitos são vocacionados à missão de defender os mais

carentes. Em data a ser agendada, faremos a recondução da frente parlamentar, e

aproveito o momento para solicitar  aos nobres pares Deputados e Deputadas que

apoiem esta causa. Somos conhecedores e reconhecemos os avanços alcançados

pela categoria. Não existem soluções mágicas para os desafios complexos, porém

nada muda se não encararmos o problema com determinação e coragem. Coragem

de quem sabe que é também através da Justiça gratuita para milhões de pessoas
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que reduziremos os índices de pobreza e miséria, criminalidade, violência doméstica,

urbana e no campo.

Temos de assumir o compromisso de implantar a Defensoria Pública nos Municípios

onde existem todas as comarcas em Minas Gerais, com a visão estratégica de uma

política  pública  de  médio  e  longo prazo,  para  aperfeiçoar  a  nossa democracia  e,

sobretudo, consolidar uma sociedade justa e fraterna. Quando conseguimos instalar

frente  parlamentar  em  defesa  da  Defensoria  Pública  nesta  Casa,  disse  e  direi

sempre: “Podemos ser uma defensoria modelo para o nosso país”. Minas Gerais tem

condição para que possamos ampliar  as defensorias. Sabemos da redução e dos

problemas que existem, mas temos de buscar esses avanços junto com vocês. Todos

os esforços possíveis  e impossíveis  para  elevar  nossos indicadores sociais  serão

compreendidos  como  legados  históricos  que  deixaremos  para  o  nosso  Estado.

Precisamos  de  uma  vigorosa  Defensoria  Pública  para  que  o  futuro  justo,  que

queremos construir, alcance todos os cidadãos.

Parabéns  a  todos  os  Defensores  de  Minas  Gerais,  que  realizam  este  brilhante

trabalho, que é dar condição de ouvir as pessoas, de ser o instrumento para que os

problemas da nossa sociedade, que tanto nos afligem hoje, sejam solucionados. Que

Deus abençoe a cada um de vocês! Muito obrigada.

Palavras do Deputado Duarte Bechir

Exmo. Sr.  Deputado Rômulo Viegas,  Presidente dos trabalhos desta  tarde,  aqui

representando  o  Presidente  desta  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro.  Aproveito  para

saudar ainda a Deputada Rosângela Reis, coautora do requerimento, assim como os

demais  Srs.  Deputados  presentes;  a  Exma.  Sra.  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet,

Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais; o Exmo. Sr. Ananias Ferreira,

Presidente do Conselho Estadual  dos Direitos da Criança e do Adolescente; o Sr.

Felipe Augusto Cardoso, Diretor-Presidente da Associação dos Defensores Públicos

do Estado de Minas Gerais; as Sras. e os Srs. Defensores; permitam-me que faça

uma saudação especial.  Na nossa vida, o passado deve ser  sempre valorizado e

relembrado. Aqui,  entre os presentes, tenho um amigo que quero saudar também.

Tenho 32 anos de serviço público, pois sou de carreira do IBGE. Hoje, de forma muito

especial,  reencontro  o  amigo Glauco,  colega  do nosso IBGE,  das  lutas  sindicais.
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Estou muito feliz por,  neste momento, nos reencontrarmos nessa condição. Quero

também cumprimentar o amigo e dizer da saudade e da lembrança boa dos nossos

trabalhos. Saúdo ainda a imprensa, os funcionários, enfim, todos os presentes.

A data que hoje celebramos remete-nos ao pensamento do alemão Bertold Brecht,

que nos transmite a seguinte lição: “Há homens que lutam um dia e são bons; há

outros que lutam um ano e são melhores; há os que lutam muitos anos e são muito

bons;  mas  há  os  que  lutam  toda  a  vida,  e  estes  são  imprescindíveis”.  Nessas

palavras, encontro sintetizada a função da Defensoria Pública em nosso ordenamento

jurídico e social e, com elas, saúdo todos os Defensores Públicos do Estado de Minas

Gerais pelo dia festivo de hoje, declarado pela Lei Federal nº 10.448, de 9/5/2002,

como o Dia Nacional da Defensoria Pública.

O Parlamento mineiro presta, na tarde de hoje, justa homenagem a essa instituição

e àqueles que lhe dão conformação, exatamente por lhes reconhecer esse caráter de

imprescindíveis.

A Carta Política de 1988, em seu art. 134, conferiu à Defensoria Pública o “status”

de instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação

jurídica  e  a  defesa,  em  todos  os  graus,  dos  necessitados.  Nesse  diapasão,

estabeleceu-se, em sede constitucional, o comando necessário para tornar efetiva a

garantia, inscrita no rol dos direitos fundamentais, de assistência jurídica integral e

gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

Minas Gerais, que pioneiramente já havia organizado a sua Defensoria, cuidou de

reconhecer,  no  art.  129  da  Carta  mineira,  a  essencialidade  da  instituição  na

assistência  aos  carentes  da  justiça.  Nessa  construção  histórica,  a  atuação  da

Defensoria Pública de Minas Gerais constitui  a mais eficiente resposta ao desafio

formulado por Rui Barbosa nos seguintes termos: “Onde quer que haja um direito

individual violado, há de haver um recurso judicial para a debelação da injustiça; este,

o princípio fundamental de todas as Constituições livres”.

Não  se  trata  de  uma  condição  privilegiada,  pois,  nessa  medida,  a  Defensoria

Pública tem que se desdobrar para desincumbir-se da missão de assegurar o acesso

ao  Direito  e  à  Justiça,  como  elementos  relevantes  na  consolidação  do  Estado

democrático.  A despeito do muito ainda a ser conquistado,  podemos considerar a
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Defensoria Pública como instituição que experimentou notáveis  avanços.  Em uma

reflexão coordenada, mencionamos a edição da Lei Complementar nº 80, no governo

do ex-Presidente  Itamar  Franco,  que organiza  a Defensoria  Pública da  União,  do

Distrito Federal e dos Territórios, fixando, ainda, normas gerais para a organização

das Defensorias Públicas dos Estados.

Na caminhada de reivindicações que se fortaleceram ao longo dos anos, o destino

reservou  ao  então  Governador  Aécio  Neves  a  prerrogativa  de  sancionar  a  Lei

Complementar  nº  65,  de  16/1/2003,  culminando  com  êxito  uma jornada  de  lutas

travadas  por  combativos  Defensores,  convencidos  de  que  somente  com  tal

mecanismo surgiria a possibilidade concreta de afirmação da Defensoria Pública do

Estado. Sem dúvida, foi um momento singular, que contou com o irrestrito e absoluto

apoio desta Casa, consciente do papel cometido à Defensoria de garantir que todos,

principalmente os mais pobres, tenham como defender dignamente a sua pretensão.

O advento  da  Emenda à  Constituição nº  45  ensejou a tão almejada autonomia

funcional e administrativa da Defensoria Pública, reservando-lhe a iniciativa de sua

proposta orçamentária.  Tal  perspectiva veio  a ser  consignada em novos diplomas

legais,  igualmente  construídos  com  a  participação  desta  Casa,  consubstanciados

especialmente nas Leis  Complementares nºs  87,  92 e 101,  que dispõem sobre a

estrutura  orgânica  da  Defensoria  Pública  e  o  valor  da  remuneração do cargo de

Defensor Público.

Essas conquistas pavimentaram o caminho para uma nova dinâmica na gestão da

instituição  sob  o  prisma  da  autonomia,  que  deve  ser  amplamente  exercida  sem

nenhuma restrição. Nessa direção, importa destacar que o orçamento da instituição,

de R$25.000.000,00 em 2003, saltou para R$158.000.000,00 neste ano, registrando

um  acréscimo de  quase 500%.  Essa  realidade  enseja  à  Defensoria  Pública  uma

posição de  destaque e  amplia  sua  inserção social,  que é  a  razão  maior  de  sua

existência.

Evidentemente, outros avanços ainda são exigidos, o que impõe a reiteração dos

compromissos firmados com esta instituição, especialmente no que toca ao âmbito de

competência desta Casa. É, sem dúvida, o momento de resolver os problemas ainda

existentes e propiciar o cabal cumprimento do que dispõe o § 2º do art. 130 da Carta
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mineira, que determina ser “obrigatória a criação de órgão da Defensoria Pública em

todas as comarcas”.

Felizmente, o governo Antonio Anastasia mostra-se permanentemente sensível ao

apelo por mudanças nessa realidade, dando exemplos evidentes de sua disposição

de dotar a Defensoria das condições ideais ao seu bom desempenho, haja vista a

posse de 50 novos Defensores, ocorrida no último dia 11, além do compromisso já

relembrado  pela  Deputada  Rosângela  Reis,  de  convocar  mais  100  Defensores

concursados para os quadros da Defensoria. São ações dessas que nos fazem ter a

certeza  de  que  o  governo  mineiro  saberá  resguardar  a  previsão  constitucional

constante  no  art.  5º  da  Constituição Federal,  que  confere  ao  Estado o  dever  de

garantir a todo cidadão assistência jurídica integral e gratuita.

Homenageamos a Defensoria Pública neste dia na pessoa da Dra. Andréa Abritta

Garzon  Tonet,  Defensora  Pública-Geral,  e  saudamos,  na  pessoa  do  Dr.  Felipe

Augusto  Cardoso  Soledad,  Presidente  da  Adep,  todos  os  Defensores  Públicos

mineiros aqui presentes e os que não puderam aqui estar, mas que estão em nossas

cidades na defesa dos interesses da nossa população e que sempre encontraram

neste Parlamento um dedicado parceiro na luta de suas legítimas aspirações.

Do alto desta tribuna elevamos nossa voz, em nome de toda esta Casa, para que a

Defensoria Pública receba o nosso preito de reconhecimento ao relevante papel que

desempenha em favor  da pacificação e da  harmonia em nossa sociedade.  Neste

momento, no dia consagrado a essa instituição, recebam todos a nossa homenagem

e o nosso reconhecimento por tudo que vocês têm feito em prol de nosso Estado.

Parabéns a todos pelo dia de hoje! Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Rômulo Viegas, representando o Deputado

Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  fará  à  Sra.  Andrea  Abritta

Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, entrega de placa

alusiva  a  esta  homenagem. A placa a  ser  entregue traz os  seguintes  dizeres:  “A

Defensoria Pública de Minas Gerais é a instituição incumbida constitucionalmente da

missão  de  prestar  assistência  jurídica  integral  e  de  defender  os  interesses  dos

necessitados. Com um campo de atuação abrangente, tem-se mostrado incansável
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na  luta  por  dirimir  conflitos,  mediar  controvérsias  e  especialmente  na  procura  de

garantir a eficácia dos direitos essenciais, a fim de assegurar aos menos favorecidos

o pleno exercício de sua cidadania. É com satisfação que a Assembleia Legislativa de

Minas Gerais  presta justa homenagem à Defensoria Pública  do  Estado de Minas

Gerais”.

O Sr. Presidente - Gostaria de convidar a Deputada Rosângela Reis e o Deputado

Duarte Bechir, coautores do requerimento que deu origem a esta homenagem, para

fazermos a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet

Exmo.  Sr.  Deputado Rômulo Viegas,  representante  do  Deputado Dinis  Pinheiro,

Presidente desta Casa; Exma. Sra. Deputada Rosângela Reis e Exmo. Sr. Deputado

Duarte Bechir,  em cuja pessoa cumprimento todos os Deputados presentes nesta

ocasião, ambos coautores do requerimento que deu origem a esta solenidade; Exmo.

Sr.  Diretor-Presidente  da  Associação  dos  Defensores  Públicos  de  Minas  Gerais,

Felipe Augusto Cardoso Soledad; Exmo. Sr.  Presidente do Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente, Ananias Neves Ferreira; Defensores Públicos,

Defensoras  Públicas,  senhoras  e  senhores.  É com  muita  honra  e  satisfação que

estou nesta Casa Legislativa, fórum democrático de discussão de importantes temas

de interesse dos cidadãos do Estado de Minas Gerais e de definição das normas

condutoras do desenvolvimento político, econômico e social.

Em 9/5/2002 foi promulgada a Lei nº 10.448, que instituiu o dia 19 de maio como

Dia Nacional da Defensoria Pública. Essa data foi escolhida em homenagem a Santo

Ivo, falecido em 19/5/1303. Santo Ivo recebeu o título de Advogado dos Pobres em

virtude da defesa intransigente das pessoas carentes e injustiçadas.

A Constituição assegura às pessoas hipossuficientes o direito à assistência jurídica

integral  e  gratuita,  a ser  prestada pelo Estado,  conforme dicção do art.  5º,  inciso

LXXIV.  No  art.  134,  a  Carta  Magna  incumbiu  à  Defensoria  Pública  a  orientação

jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do citado inciso

LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. O acesso à Justiça, assim considerado o

acesso a uma ordem jurídica justa, visa à primazia da dignidade da pessoa humana,
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à redução das desigualdades sociais, à afirmação do Estado Democrático de Direito,

à prevalência e efetividade dos direitos humanos e à promoção da cidadania. Vale

ressaltar que não existe democracia sem Poder Legislativo. Do mesmo modo, não há

democracia sem que o povo tenha acesso real a seus direitos, entre eles o de se

fazer representar de forma substancial nas decisões emanadas do Poder Legislativo.

Portanto, há uma intrínseca e importante interligação entre a Defensoria Pública e o

Poder Legislativo.

Por outro lado, é cediço que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais ainda

carece de uma adequada  estruturação para  que possa  efetivamente  cumprir  sua

missão  constitucional.  Naturalmente,  a  instituição  vem  lutando  junto  aos  poderes

constituídos para mudar esta situação. Como consequência, foram gradativamente

incorporadas alterações no arcabouço normativo federal e estadual para promover a

necessária  adequação  à  autonomia  conferida  pela  Constituição  da  República  às

Defensorias Públicas.

A autonomia da Defensoria Pública foi regulada por meio da Lei Complementar

Federal nº 132, de 2009, que reformou a Lei Complementar Federal nº 80, de 1994,

lei orgânica nacional, atualizando diversos dos seus institutos. No plano estadual, a

Constituição Estadual foi incorporando vários dispositivos com tal desiderato através

das Emendas Constitucionais nºs 73/2005, 75/2006 e 79/2008. Coerente com essa

evolução legislativa, fruto do diálogo e da sensibilidade de nosso Governador Antonio

Anastasia,  a  recente  Lei  Delegada  nº  179,  de  1º/1/2011,  já  não  relacionou  a

Defensoria Pública como órgão integrante da administração pública direta autárquica

e fundacional. Outrora, estávamos ligados à Secretaria de Defesa Social, de quem

agora  fazemos  questão  de  ser  instituição  parceira.  Mas  esperamos  a  aprovação

rápida da reforma da Lei Complementar nº 65, de 2003, que está sendo alterada para

se adequar ao novo paradigma da autonomia da instituição,  o que dependerá da

firme atuação dos excelentíssimos Deputados. 

Todavia,  para  que  nossa  instituição  tenha  real  autonomia  e  possa  ampliar  a

prestação de seus  serviços  com eficácia  e  eficiência,  será  necessária  também  a

concretização de nossa autonomia orçamentária, inclusive com recursos financeiros

suficientes  para  tal  fim,  o  que,  infelizmente,  ainda  não  é  uma  realidade.  Como
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consequência, estamos presentes somente em 99 comarcas das 286 existentes no

Estado de Minas Gerais. Porém, recentemente foi apresentado pelo Senador José

Pimentel  o  Projeto  de  Lei  nº  225/2011,  para  a  readequação  da  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal,  dando  um  percentual  na  receita  líquida  do  Estado,  nos

moldes  do  Poder  Judiciário  e  do  Ministério  Público.  Aguardamos  esperançosos a

rápida aprovação desse projeto e a sua promulgação.

Por derradeiro, gostaria de agradecer a todos os excelentíssimos Deputados, em

especial à Deputada Rosângela Reis e ao Deputado Duarte Bechir, que vêm fazendo

da causa das pessoas carentes e excluídas, que é também a causa da Defensoria

Pública do Estado, a sua causa. Continuamos a confiar em todos para auxiliar nossa

instituição em seu árduo trabalho de estruturação, de modo que ela possa promover a

justiça social,  a igualdade no seu sentido material e a cidadania para as pessoas

desamparadas de nosso Estado. Muito obrigada e parabéns para nós todos.

Palavras do Sr. Presidente

Boa  tarde  a  todos.  Exmas.  Sras.  Dra.  Andrea  Abritta  Garzon  Tonet,  Defensora

Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, e Deputada Rosângela Reis, coautora do

requerimento  que  deu  origem  a  esta  solenidade;  Exmos.  Srs.  Deputado  Duarte

Bechir,  coautor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  solenidade;  Dr.  Felipe

Augusto  Cardoso  Soledad,  Diretor-Presidente  da  Associação  dos  Defensores

Públicos  de  Minas  Gerais;  Dr.  Ananias  Neves  Ferreira,  Presidente  do  Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; demais convidados, imprensa e

Srs. Defensores Públicos.

Neste  momento,  passo  a  ler  o  pronunciamento  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. (- Lê:)

“A Constituição Federal de 1988 propôs como valores fundamentais a cidadania e a

dignidade da pessoa humana, com vistas à construção de uma sociedade livre, justa

e  solidária,  à  erradicação  da  pobreza  e  à  redução  das  desigualdades  sociais  e

regionais. Nossa Carta Maior também afirma, em sua exposição de princípios, que a

justiça é um valor intrínseco a uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,

na qual se deve buscar, permanentemente, a harmonia social e a solução pacífica

dos conflitos.
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Um pouco mais de duas décadas depois de sua promulgação, podemos dizer que

boa parte dos avanços políticos e sociais que vêm sendo alcançados pelo Brasil se

deve  a  suas  diretrizes,  incorporadas  gradativamente  nos  desdobramentos

legislativos, na elaboração das políticas públicas e nas relações sociais. Entretanto,

ainda há uma grande distância entre as intenções normativas e a realidade em que

vivemos. Persistem no País,  assim como em nosso Estado, fortes  indicadores de

desigualdade, tanto no que diz respeito às condições socioeconômicas quanto no que

se refere aos direitos individuais e coletivos.

Para  que  esses  direitos  se  efetivem  –  e,  junto  com  eles,  se  reduzam  as

disparidades  entre  indivíduos  e  grupos  sociais  –,  é  indispensável  contar  com  o

funcionamento pleno da Justiça. Sabemos, contudo, que esse pilar  da democracia

enfrenta em nosso país enormes empecilhos, principalmente de natureza estrutural.

Em consequência de suas dificuldades em responder com eficiência às demandas

que lhe são encaminhadas, consolidou-se o senso comum de que nossa Justiça é

elitista e morosa. Não é raro ouvir que ela só funciona a contento para quem possui

alguma forma de poder ou recursos financeiros suficientes para custear os serviços

advocatícios.  Nesse  contexto,  era  indispensável  que  se  criasse  no  País  uma

instituição destinada a democratizar o acesso à Justiça, a viabilizar o preceito de que

todos devem ser iguais perante a lei. Esse é o relevante papel da Defensoria Pública,

incumbida de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos mais carentes.

Neste  19  de  maio,  data em que se comemora a existência  dessa entidade tão

necessária à concretização dos ideais democráticos, a Assembleia Legislativa não

poderia deixar de prestar justa homenagem à Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais. Todos os que acompanham seus trabalhos sabem quanto ela tem contribuído

para  acolher  e  encaminhar  as  questões  enfrentadas  pelos  mais  necessitados,

preenchendo uma lacuna na prestação dos serviços jurídicos como instrumento de

implementação  de  determinações  constitucionais  e  de  efetivação  dos  direitos

humanos.  Assim,  ela  tem atuado,  judicial  e  extrajudicialmente,  nos  mais  diversos

campos do direito,  abrangendo temas que dizem respeito à vida,  à liberdade,  ao

patrimônio,  à  dignidade  e  à  tranquilidade das  pessoas,  tanto  no  que se  refere  à

assistência direta aos segmentos sociais mais necessitados quanto na orientação das
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políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades.

É,  portanto,  movidos  pelo  respeito  e  reconhecimento  que realizamos  esta  justa

homenagem a todos os profissionais que compõem a Defensoria Pública de Minas

Gerais, apoiando as ações destinadas a ampliá-la e fortalecê-la para que continue a

cumprir sua grandiosa missão em benefício de todo o povo do nosso Estado. Muito

obrigado.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a especial de amanhã, dia 20, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 605/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas

de Montes Claros e Norte de Minas, com sede no Município de Montes Claros.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou. 

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 605/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Aposentados e Pensionistas de Montes Claros e Norte de Minas, com sede no

Município  de  Montes  Claros,  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  ou

previdenciários,  que tem como objetivo  congregar  os  aposentados e pensionistas



1701
____________________________________________________________________________

daquela região. 

A instituição tem como finalidade organizar os idosos na defesa de seus interesses

e na luta por melhores condições de vida, para que possam enfrentar a terceira idade

com dignidade e qualidade.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto. 

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Montes Claros e Norte de Minas, consideramos meritório que lhe

seja outorgado o título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 605/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 875/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  da  Deputada Rosângela  Reis,  o  projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Águas  Novas,  com  sede  no

Município de Ipatinga.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 875/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Águas Novas, com sede no Município de Ipatinga, entidade de direito privado, sem

fins  lucrativos,  que  tem  como  objetivo  promover  o  desenvolvimento  educacional,

social e cultural de seus associados.

Com esse propósito,  a  instituição  mantém  creches,  asilos,  abrigos  temporários,
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casas de recuperação e outras  entidades beneficentes voltadas ao acolhimento  e

amparo dos mais necessitados; presta às famílias em condições de vulnerabilidade,

assistência  nas  áreas  física,  psicológica  e  social;  fomenta  ações  missionárias  na

região; proporciona assistência médica, hospitalar e odontológica a seus associados.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  Associação  Águas  Novas,

consideramos justo que lhe seja outorgado o título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 875/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 905/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Fundação Camachense de Apoio à Cultura – Fucac –,

com sede no Município de Camacho.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. 

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 905/2011 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Camachense de Apoio à Cultura – Fucac –, com sede no Município de Camacho,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter cultural e social, de gestão

comunitária dos moradores e representantes de entidades da comunidade.

A instituição  tem  como  finalidade  promover  a  cultura,  o  desenvolvimento  e  a

assistência  social  no  Município  de  Camacho,  além  de  executar  os  serviços  de

radiodifusão  comunitária.  Com  esse  propósito,  favorece  a  difusão  de  ideias,

elementos  de  cultura,  esportes,  tradições  e  hábitos  sociais;  apoia  atividades
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folclóricas e artísticas; incentiva a inclusão social por meio de conhecimento, lazer,

esporte, cultura e convívio social; presta serviços de utilidade pública, em conjunto

com a defesa civil, e de assistência nas áreas de alimentação, moradia, vestuário e

educação. 

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Fundação Camachense de Apoio

à Cultura, consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 905/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 952/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Carlos  Pimenta,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Mãe do Peregrino,

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

apresentada. Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 952/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Mãe do Peregrino, com sede no Município de Montes Claros, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos.

A instituição tem como propósito acolher pessoas carentes que estão de passagem

pelo Município acompanhando pacientes em tratamento médico-hospitalar e oferecer-

lhes assistência. Assim, ampara as pessoas que lutam por atendimento na área da

saúde para seus familiares, proporcionando-lhes condições de vida dignas.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação Comunitária Mãe do

Peregrino, consideramos justo que lhe seja outorgado o título de utilidade pública. 
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 952/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 964/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Asilo São Francisco de Assis da SSVP, obra unida à

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Formiga.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada. 

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 964/2011 pretende declarar de utilidade pública o Asilo São

Francisco de Assis da SSVP, obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo, com

sede no Município de Formiga, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que

presta assistência gratuita aos idosos reconhecidamente necessitados. 

A instituição  tem  como finalidade  acolher  pessoas  idosas  de  ambos  os  sexos,

proporcionando-lhes  assistência  material,  intelectual,  social  e  afetiva,  visando

preservar sua saúde física e mental.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pelo Asilo São Francisco de Assis,

consideramos meritório que lhe seja outorgado o título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 964/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2011.

Luiz Carlos Miranda, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 98/2011

Comissão de Saúde

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 obrigatoried

ade de estabelecimentos que comercializam lâmpadas fluorescentes colocarem à

disposição  dos  consumidores  lixeira  para  a  sua  coleta  quando  descartadas  ou

inutilizadas.

Devido à semelhança de conteúdo,  o Projeto de Lei nº  597/2011 foi  anexado à

proposição em comento, conforme dispõe o art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça

que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria

na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do disposto no art.  188 combinado com o art.  102, XI,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  análise  obriga  os  estabelecimentos  que  comercializam  lâmpadas

fluorescentes  situados  no  Estado  a  colocar  recipientes  à  disposição  dos

consumidores para a coleta das lâmpadas descartadas ou inutilizadas. Determina,

ainda, que os recipientes sejam instalados em local visível e que informem sobre a

importância do descarte adequado das lâmpadas para a preservação da saúde e do

meio ambiente.

O art. 3º da Lei Federal nº 8.080, de 19/9/90, que dispõe sobre as condições para a

promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento

dos  serviços  correspondentes,  estabelece  que  a  saúde  tem  como  fatores

determinantes  e  condicionantes,  entre  outros,  o  saneamento  básico  e  o  meio

ambiente.

O inciso II do art. 8º da Lei nº 13.317, de 24/9/99, que contém o Código Estadual de

Saúde, dispõe que a atenção à saúde encerra todo o conjunto de ações levadas a
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efeito pelo Sistema Único de Saúde – SUS –, em todas as instâncias de governo,

para  o  atendimento  das  demandas  pessoais  e  das  exigências  ambientais,  e

compreende três grandes campos. Um desses campos é o da intervenção ambiental

que, no seu sentido mais amplo,  inclui as relações e as condições sanitárias nos

ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de

sistemas  de  saneamento  ambiental,  mediante  o  pacto  de  interesses,  as

normatizações e as fiscalizações. O art. 53 do Código determina, ainda, que a coleta,

o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos domésticos são

de responsabilidade do poder público e serão realizados de forma a evitar riscos à

saúde e ao ambiente.

As lâmpadas fluorescentes apresentam riscos à saúde porque contêm mercúrio,

metal pesado que, se absorvido pelo homem, pode causar problemas respiratórios,

neurológicos,  gastrointestinais,  e  até  matar.  Quando  o  mercúrio  está  contido  em

lâmpadas em funcionamento não há risco, mas, se elas se rompem, no descarte ou

na manipulação, liberam cerca de 20 a 30 mg sob a forma de vapor de mercúrio, que

pode ser absorvido pelo organismo. Por isso é fundamental fazer o descarte seletivo

do material, como ocorre em outros países. Na Alemanha, por exemplo, as lâmpadas

frias  não  podem  ser  jogadas  no  lixo  comum,  e  as  empresas  de  limpeza  pública

coletam o material e o encaminham para reciclagem.

Embora  a  obrigação  da  colocação  de  recipientes  para  a  coleta  das  lâmpadas

fluorescentes  já  esteja  prevista  em  lei  estadual,  como  destacou  o  parecer  da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  a  proposição  em  comento  tem  o  mérito  de

estabelecer que a instalação dos recipientes seja feita em local visível e que eles

contenham  mensagens  alertando  o  consumidor  para  a  necessidade  do  descarte

correto dos resíduos sólidos, bem como para os riscos que estes representam para a

saúde e o meio ambiente.

Consideramos pertinente a apresentação do Substitutivo nº 1, pela Comissão de

Constituição e Justiça, que incluiu a obrigação proposta no projeto em análise na Lei

nº 13.766, de 30/11/2000, que dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à

coleta seletiva de resíduos sólidos.

Uma vez que o  Projeto de Lei  nº  597/2011,  anexado à  proposição em análise,



1707
____________________________________________________________________________

apresenta  conteúdo  idêntico  ao  Substitutivo  nº  1,  entendemos  que  todas  as

considerações acima também se aplicam a ele.

Conclusão

Diante das razões apresentadas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

98/2011, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -

Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 255/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 634/2007, dispõe sobre a prestação de serviços

públicos de saneamento básico.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 19/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  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° 595/2011, do Deputad o Fred Costa,  o qual dispõe

sobre a prestação de serviços públicos de saneamento básico.

Cabe  agora  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  a  juridicidade,  a

constitucionalidade e a legalidade da matéria, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Antes de analisarmos o conteúdo do projeto de lei em tela, é necessário mencionar

que proposição similar tramitou nesta Casa em duas legislaturas anteriores (Projetos

de Lei nºs 615/2003 e 634/2007), tendo esta Comissão analisado de forma detalhada

a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade e concluído por sua juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  n° 1,  que  apresentou.

Levando em consideração o fato de que não houve alteração constitucional e legal
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superveniente que propiciasse uma nova interpretação da matéria,  confirmamos o

posicionamento  expresso  no  parecer  referente  ao  Projeto  de  Lei  n° 634/2007,

reproduzindo a argumentação jurídica apresentada:

“O tema saneamento básico vem desafiando políticos  e cientistas  de diferentes

áreas do saber, em razão de sua dimensão interdisciplinar. Com efeito, engenheiros,

sanitaristas, juristas, administradores públicos, entre outros, buscam respostas para

os intrincados problemas que surgem da necessidade de se assegurar saneamento

básico a todos.

Há quem afirme que 80% das doenças e mais de um terço da taxa de mortalidade

em  todo  o  mundo  estão  associados  à  má  qualidade  da  água  ou  à  falta  de

esgotamento sanitário adequado. Estima-se, ainda, que apenas 52% da população

seja  atendida  por  rede  coletora  de  esgoto,  o  que  não  significa  que  os  detritos

coletados  recebam  o  devido  tratamento.  Em  Minas  Gerais,  a  Companhia  de

Saneamento  de  Minas  Gerais  –  Copasa-MG –  assegura  água  tratada a  56% da

população e esgotamento sanitário a apenas 26%, segundo informações constantes

em seu “site” (www.copasa.com.br, acesso em 13/10/2003).

No campo jurídico, a matéria também desafia o Parlamento e os estudiosos. Em 5

de janeiro deste ano, foi promulgada, pelo Presidente da República, a Lei nº 11.445,

estabelecendo diretrizes para o saneamento básico.

Vejamos,  inicialmente,  o  conceito  de  saneamento  básico  bem  como  o  quadro

normativo  que  envolve  a  matéria,  para,  em  seguida,  analisar  a  viabilidade  da

proposição  em  exame.  Ressalte-se  que  não  nos  estenderemos  na  análise  da

legislação sobre a água,  pois,  embora este tema esteja intimamente ligado ao do

saneamento básico, sua disciplina própria não interfere no exame da proposição.

Saneamento básico compreende um conjunto de ações para fornecimento de água

tratada à população e escoamento e tratamento de esgoto. Trata-se de um processo

que envolve desde a captação da água, seu tratamento, sua adução e distribuição até

o escoamento e o tratamento do esgoto,  de forma que a água utilizada por uma

cidade  retorne  limpa  à  natureza,  podendo  ser  reutilizada  para  qualquer  de  suas

funções.  Na  Constituição  da  República,  o  saneamento  básico  é  mencionado

inicialmente no art. 21, inciso XX, que estabelece a competência administrativa da
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União  para  instituir  diretrizes  relativas  a  desenvolvimento  urbano.  É  competência

comum  dos  três  níveis  de  governo,  além  do  Distrito  Federal,  “promover  (...)  a

melhoria das condições de habitação e de saneamento básico”, nos termos do art.

23, inciso IX.

O art. 24, que estabelece as competências legislativas concorrentes da União, dos

Estados e do Distrito Federal, não menciona expressamente o saneamento básico,

embora disponha que compete a tais entes federativos legislar sobre “proteção do

meio ambiente e controle da poluição” (inciso VI)  e “proteção e defesa da saúde”

(inciso XII). O inciso I do art. 30 estabelece que compete ao Município legislar sobre

assuntos de interesse local, enquanto o inciso V assegura a esse a titularidade para a

prestação de serviços, também com base no conceito de interesse local.

Doutrina,  jurisprudência  e  legislação  reconhecem  que,  combinando-se  tais

dispositivos  constitucionais  e  considerando-se  a  ausência  de  norma  federal

disciplinando  a  matéria,  a  competência  para  prestar  os  serviços  de  saneamento

básico é dos Municípios. Neste sentido, vale citar a ADIn nº 2.077-3, na qual,  em

liminar, se reconheceu a inconstitucionalidade de emenda à Constituição do Estado

da Bahia, a qual retirava do Município a titularidade do serviço de fornecimento de

água  em  determinadas  circunstâncias.  No  mesmo  sentido,  o  Supremo  Tribunal

Federal suspendeu a eficácia de lei estadual que isentava do pagamento de tarifa na

hipótese de falta de fornecimento de água em determinado período. Entre os juristas

que  se  dedicaram  ao  tema,  Luís  Roberto  Barroso  (“Saneamento  básico:

competências  constitucionais  da  União,  Estados  e  Municípios”.  “Revista  de

Informação Legislativa”. Brasília, a. 38, nº 153, jan/mar - 2002) e Diogo de Figueiredo

Moreira Neto (“Poder concedente para o abastecimento da água”. “In:” “Mutações de

Direito  Administrativo.”  Rio  de  Janeiro:  Renovar,  2001,  pág.  237)  sustentam  a

titularidade  do  Município  para  a  prestação  de  tais  serviços.  A praxe  confirma  tal

entendimento:  em  Minas  Gerais,  a  maioria  dos  Municípios  celebra  contrato  de

concessão de serviço público a ser prestado pela Copasa-MG. Por fim, a própria

legislação estadual  reconhece a  competência  do  Município  para  a  prestação  dos

serviços de saneamento básico, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.720, de 28/12/94,

que estabelece o seguinte:
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“Art. 3º – A execução da política estadual de saneamento básico, disciplinada nesta

lei,  condiciona-se  aos  preceitos  consagrados  pela  Constituição  do  Estado,

observados os seguintes princípios:

(...)

II – autonomia do município quanto à organização e à prestação de serviços de

saneamento básico, nos termos do art. 30, V, da Constituição Federal;”.

O reconhecimento da titularidade dos Municípios para a prestação do serviço de

saneamento  básico  não  isenta  o  Estado  de  sua  responsabilidade  nesta  matéria,

porque, se o Município não trata de forma adequada o esgoto que produz, lançando-

o,  sem  os  devidos  cuidados,  na  natureza,  o  impacto  transcende  o  seu  território,

podendo comprometer não apenas a saúde da população, mas também o próprio

abastecimento de água de outras localidades. Desta forma, é preciso reconhecer que,

além do interesse local, em alguns aspectos, o saneamento básico envolve também

interesse  regional  e,  quiçá,  nacional.  Assim,  compete  aos  três  entes  federativos

legislar sobre a matéria. A existência da lei estadual mencionada é indício de que o

Estado  federado  dispõe  de  competência  para  legislar  sobre  a  matéria.  Resta  ao

legislador estadual o desafio de identificar o seu campo de incidência legislativa, de

forma a não ofender a autonomia municipal.

É sob esse enfoque que analisamos a proposição em tela. Para que não ocorra

risco de ofensa à autonomia municipal, sugerimos transformar seu principal comando,

retirando-lhe o caráter peremptório e lhe atribuindo a função de diretriz, alterando a

Lei nº 11.720, de 1994.”.

Não podemos deixar  de  mencionar  que à  proposição em estudo foi  anexado o

Projeto de Lei n° 595/2011, que dispõe sobre a pres tação de serviços públicos de

saneamento básico. Quanto a esta, informamos que o seu conteúdo já foi abrangido

pelo substitutivo apresentado a seguir.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  255/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentamos a seguir.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 11.720, de 28 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a Política

Estadual de Saneamento Básico.

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.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno Siqueira -  Rosângela Reis  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 264/2011

Comissão de Saúde

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

das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça que concluiu

pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela  legalidade  da  matéria  com  a

Emenda  nº  1,  que  apresentou,  vem  agora  a  proposição  a  esta  Comissão,  para

receber  parecer  quanto  ao  mérito,  em  cumprimento  do  disposto  no  art.  188

combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em  análise  visa  a  acrescentar  inciso  ao  art.  2º  da Lei  nº  16.279,  de

20/7/2006, de modo a garantir o direito de acesso do usuário dos serviços de saúde

no  Estado,  no  local  onde  a  assistência  é  prestada,  às  informações  sobre  esses

serviços,  com  os  endereços,  os  telefones,  os  horários  de  funcionamento,  as

especialidades oferecidas, o nome, o número de registro no órgão profissional e o

horário de trabalho dos profissionais das equipes assistenciais.



1712
____________________________________________________________________________

A proposição  está  em  consonância  com  a  Carta  dos  Direitos  dos  Usuários  da

Saúde, publicada pelo Ministério da Saúde – MS – em 2006, em cooperação com o

Conselho Nacional de Saúde e com a Comissão Intergestora Tripartite, com o fim de

fortalecer a autonomia e o direito do cidadão usuário do Sistema Único de Saúde –

SUS. 

O  referido  documento  enumera  seis  princípios,  dos  quais  importa  mencionar  o

primeiro e o terceiro. O primeiro princípio assegura ao cidadão o acesso ordenado e

organizado aos sistemas de saúde, visando a um atendimento mais justo e eficaz. O

item VI referente a esse princípio dispõe que “as informações sobre os serviços de

saúde contendo critérios de acesso, endereços, telefones, horários de funcionamento,

nome e horário de trabalho dos profissionais das equipes assistenciais devem estar

disponíveis aos cidadãos nos locais onde a assistência é prestada e nos espaços de

controle social”. 

O  terceiro  princípio  assegura  ao  cidadão  o  atendimento  acolhedor  e  livre  de

discriminação, visando à igualdade de tratamento e a uma relação mais pessoal e

saudável.  No  item  II  relativo  a  esse  princípio,  determina-se  a  identificação  dos

profissionais de saúde por meio de crachás visíveis ou outra forma.

Em seu parecer,  a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou a competência

estadual para legislar concorrentemente com a União sobre a matéria, além de citar

preceitos da Constituição da República, da Carta mineira e do Código de Saúde do

Estado, instituído pela Lei nº 13.317, de 24/9/99, que asseguram o acesso universal e

igualitário a ações e serviços de saúde de qualidade. Essa Comissão apresentou,

ainda, a Emenda nº 1 ao projeto original, corrigindo a numeração do dispositivo que

se pretende acrescentar, uma vez que o inciso XXI já existe na lei a ser modificada.

Julgamos ser oportuna a alteração proposta pelo projeto em tela, uma vez que se

trata de medida que garante proteção e acesso aos usuários dos serviços públicos de

saúde no Estado, consolidando direitos essenciais.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 264/2011,  no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.
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Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio,  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 936/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Antônio Júlio,  o  projeto de lei  em exame, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  389/2007,  objetiva  tornar  obrigatório  o

oferecimento de cardápios em braile nos restaurantes e bares do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 7/4/2011, a proposição foi distribuída a

esta Comissão e à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

Cabe  a  esta  Comissão  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em decorrência de decisão da Presidência desta Casa, os Projetos de Lei nºs 1.068

e 1.394/2011 foram anexados ao projeto de lei em exame, por guardarem com ele

semelhança em seu conteúdo, cabendo, pois, a esta Comissão analisá-los. 

Fundamentação

A proposição em análise estabelece que os bares e restaurantes do Estado ficam

obrigados  a  oferecer  cardápios  em  braile  para  o  atendimento  dos  portadores  de

deficiência visual.

Destaque-se, a princípio, que matéria de igual teor tramitou na legislatura passada,

por  meio  do  Projeto  de  Lei  nº  389/2007,  o  qual  recebeu  parecer  pela

constitucionalidade ao ser analisado por esta Comissão. 

Ratificamos o argumento jurídico-constitucional já utilizados por esta Comissão de

que o projeto encontra respaldo na Constituição da República, tendo em vista que o

disposto no art. 24, inciso XIV, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal a

competência  concorrente  para  legislar  sobre  proteção  e  integração  social  das

pessoas portadoras de deficiência.

Conforme já salientou esta Comissão, “a medida legislativa propugnada representa

uma densificação normativa do referido dispositivo constitucional, a ser empreendida

na via da legislação concorrente. Com efeito, uma vez disponibilizados cardápios em
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braile  nos  restaurantes  e  bares,  os  portadores  de  deficiência  visual  se  veriam

dispensados de ter que recorrer a terceiros para escolher seu pedido. Trata-se de

exigência  legal  de  fácil  atendimento  por  parte  desses  estabelecimentos  e  que

repercute de maneira bastante positiva para a parcela da população que sofre de

problemas visuais.

Poder-se-ia  invocar  ainda  o  disposto  nos  incisos  V  e  VIII  do  art.  24  da  Carta

Federal, segundo os quais cabe ao Estado legislar, concorrentemente com a União e

o Distrito Federal, sobre a produção e o consumo e sobre dano ao consumidor. No

caso,  a  pretendida  norma  atenderá  a  um  segmento  específico  da  população:  os

consumidores dos produtos à venda em bares e restaurantes.

Não se pode deixar de observar que, com a edição de tal norma, estará o Estado

intervindo no domínio econômico. Todavia, no caso em questão, tal interferência tem

guarida no próprio texto constitucional, uma vez que a Constituição brasileira de 1988

evidencia  a  sua  pretensão  de  proteger  os  direitos  de  grupos  hipossuficientes,

merecedores de tutela especial, e de criar instrumentos para concretizar tais direitos,

de  forma  a  garantir-lhes  a  ‘igualdade  perante  a  lei’.  Ademais,  os  princípios

constitucionais devem conjugar-se tanto para assegurar a ordem econômica quanto

para  garantir  à  população  uma existência  digna,  conforme  os  ditames  da  justiça

social. 

Ressalte-se ainda que a matéria tratada no projeto não se encontra no rol daquelas

que a Constituição coloca sob a cláusula de reserva de iniciativa, de modo que é lícito

a este Parlamento deflagrar o devido processo legislativo a ela atinente.

Portanto,  nos  limites  do  juízo  de  admissibilidade  que  cumpre  a  esta  Comissão

empreender, não vislumbramos óbice à tramitação da proposição.

Propomos, todavia, a supressão do art. 2º do projeto, o qual estabelece prazo para

que o Poder Executivo regulamente a matéria, uma vez que a fixação de prazo para

esse  Poder  constitui  uma ingerência  indevida  em  suas  atividades.  Consideramos

também necessário que o projeto estabeleça uma multa para os bares e restaurantes

no caso de descumprimento de suas disposições. Para fazer face a tais alterações,

propomos a Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer”.

Quanto ao Projeto de Lei nº 1.068/2011, resultante do desarquivamento do Projeto
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de Lei nº 5.018/2010, ressaltamos que o seu conteúdo é praticamente idêntico ao do

projeto  de  lei  em  exame.  Todavia,  ele  traça  minúcias  que  consideramos

desnecessárias para o texto da lei. Assim, entendemos que ele observa os requisitos

formais de constitucionalidade já salientados quando da análise do Projeto de Lei nº

936/2011 devendo, entretanto, ser aprovado na forma do projeto em exame com a

emenda  que  apresentamos  ao  final  deste  parecer.  As  mesmas  observações  são

cabíveis para o Projeto de Lei nº 1.394/2011. 

Conclusão

Diante  das  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 936/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida. 

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“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, sem prejuízo

das demais penalidades cabíveis.”.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique - André Quintão

- Bruno Siqueira - Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.220/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei n° 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para

receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.



1716
____________________________________________________________________________

Fundamentação

Cabe dizer, inicialmente, que a matéria foi objeto de análise na legislatura anterior,

caso em que obteve parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Como

não verificamos alteração constitucional e legal superveniente que propiciasse uma

nova interpretação da matéria, ratificamos o posicionamento expressado no parecer

referente  ao  Projeto  de  Lei  n° 4.360/2010,  reproduz indo  a  argumentação  jurídica

apresentada:

“O projeto de lei  em tela tem por objetivo estabelecer para o Poder Executivo a

obrigação de promover a divulgação, em cada escola da rede pública, de informações

sobre a pessoa que dá nome ao estabelecimento, seja mediante a afixação de placa

ou cartaz informativo, seja mediante a entrega de folheto e cartilha aos alunos.

A Constituição mineira,  em seu art.  11,  inciso V,  estabelece que é competência

material do Estado proporcionar os meios de acesso à cultura e à educação. No art.

10,  incisos  IV  e  XV,  prevê,  respectivamente,  que  ao  Estado  compete  difundir  a

educação e legislar concorrentemente sobre educação e cultura.

Ressalte-se,  ainda,  o  art.  195  da  Constituição  Estadual,  segundo  o  qual  ‘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’.

Cumpre-nos destacar que a Lei n° 13.408, de 21 de d ezembro de 1999, dispõe

sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado e

estabelece que tal denominação será atribuída por lei e a escolha ‘recairá em nome

de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  suas  notórias  qualidades  e  por

relevantes  serviços  prestados  à  coletividade  ou  em  evento  de  valor  histórico,

efeméride,  acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e

culturais do Estado’.

Entretanto, a citada lei nada diz sobre a divulgação de informações sobre a pessoa

que dá nome ao estabelecimento”.

É importante ainda ressaltar que o Projeto de Lei nº 4.360/2010 foi analisado pela

Comissão  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e  Informática,  que  concluiu  por  sua
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aprovação na forma de substitutivo que apresentou. No parecer, a referida Comissão

apresentou argumentos  que confirmam a viabilidade do projeto  bem como a  sua

extensão a todos os estabelecimentos, instituições ou próprios públicos, não somente

às  instituições  de  ensino,  afirmando  que  “apesar  desse  tipo  de  deferência  ser

louvável, com o passar do tempo, os homenageados são, infelizmente, esquecidos.

São válidas, pois, as iniciativas que divulguem efetivamente o trabalho proeminente

que realizaram. Dessa forma, seu exemplo poderia inspirar de fato outras pessoas a

se destacarem nos campos de atividade a que se dediquem”.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.220/2011 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o parágrafo 3º ao art. 2º da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999,

que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, fica acrescido do

seguinte § 3º:

“Art. 2° – (...)

§ 3º – O Poder Executivo divulgará, nos estabelecimentos, instituição ou próprios

públicos cujo nome seja de pessoa, informações sobre o homenageado.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 19/5/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Neilando Pimenta notificando o falecimento da Sra. Odete Moreira de

Souza, ocorrido em 17/5/2011, em Teófilo Otôni. (- Ciente. Oficie-se.)
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MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de 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 (Requerimento nº 468/2011, da Comissão

de Direitos Humanos);

de congratulações com a Justiça do Trabalho, integrada pelo Superior Tribunal do

Trabalho, por 24 tribunais regionais e por 1.378 varas, pelos 70 anos de instalação da

Justiça do Trabalho no Brasil (Requerimento nº 567/2011, do Deputado Celinho do

Sinttrocel);

de congratulações com a Sra. Telma Ramalho Mendes, Presidente do Conselho

Regional de Enfermagem de Minas Gerais,  pelo transcurso do Dia do Enfermeiro

(Requerimento nº 571/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação -

Undime-MG - pela realização do 22º Fórum Estadual dessa entidade (Requerimento

nº 659/2011, da Comissão de Educação);

de congratulações com o Ten.-Cel. PM José Jacinto de Oliveira Neto, Comandante

do 33º Batalhão de Polícia Militar, o Subten. Wanderley Ferreira Pinto, Comandante

do 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros, e o Guarda Municipal Oldair José Rezena

Batista Moreira, Comandante da Guarda Municipal de Betim, pelo excelente trabalho

desempenhado  durante  o  evento  Betim  Rural  (Requerimento  nº  664/2011,  da

Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/5/2011

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva, Rômulo Viegas 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

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 convite da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

para  participar  da  audiência  pública  no  dia  31/5/2011,  em  Montes  Claros;  e  de

decisão  da  presidência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  em  5/5/2011.  O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 885/2011, em turno único, cuja

relatoria avocou para si. Neste momento, retira-se da reunião o Deputado Vanderlei

Miranda.  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 Tenente Lúcio, Dalmo Ribeiro Silva, Rômulo

Viegas,  Ulysses  Gomes,  Vanderlei  Miranda,  Marques  Abreu,  Tadeuzinho  Leite,

Adelmo Carneiro Leão, Fabiano Tolentino e Gustavo Perella em que solicitam sejam

realizadas  reuniões  de  audiência  pública  desta  Comissão  com  a  Comissão  de

Esporte, Lazer e Juventude nas cidades pré-seleconadas pela Fifa - Juiz de Fora,

Matias  Barbosa,  Montes  Claros,  Extrema,  Uberlândia  e  Araxá  -  como  subsedes

mineiras  para  a  Copa  do  Mundo  de  2014,  para  tratar  de  todas  as  questões

pertinentes à preparação de cada uma delas e de passos a serem dados para que

elas  sejam selecionadas em caráter  definitivo pela  Fifa.  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
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os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rômulo Viegas.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/5/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros,  Antônio  Júlio,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Tiago

Ulisses,  Gustavo  Valadares  e  Elismar  Prado.  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 os

mecanismos  de divulgação da necessidade do recadastramento  de consumidores

junto à Cemig para garantir o direito à tarifa de energia elétrica subsidiada e a discutir

e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Aparecida  Prado,  líder  comunitária  do  Conjunto

Residencial  Mangueira,  e Eunice Rodrigues de Almeida,  dona de casa,  e  os  Srs.

Marco  Paulo  Denucci  Di  Spirito,  Defensor  Público,  representando  a  Sra.  Andréa

Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais; Ricardo

César Costa Rocha, Superintendente de Relações Comerciais, representando o Sr.

Djalma Bastos de Morais,  Presidente da Cemig; Sérgio Henrique Mourthé Duarte,

Gerente  de  Planejamento e  Acompanhamento  do  Relacionamento  Comercial  com

Clientes  de  Distribuição  da  Cemig;  Gilberto  Gomes  Lacerda,  Superintendente  de

Relacionamento  e  Assuntos  Reguladores  da  Cemig;  Marcio  Barbosa  Resende,

Superintendente  da  Assessoria  de  Representação  de  Distribuição  da  Cemig;

Fernando Ferreira Duarte, técnico do Dieese na subseção do Sindieletro-MG; Jairo

Nogueira  Filho,  Coordenador-Geral  do  Sindieletro-MG;  Ari  de  Oliveira  Zenha,

economista, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra à Deputada Liza Prado, autora do requerimento que deu origem ao debate,
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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 Délio

Malheiros  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  em  Contagem,  para

discutir os problemas enfrentados pelos consumidores na comercialização de novos

imóveis pelas construtoras, em especial, o atraso na entrega; Délio Malheiros, Liza

Prado,  Duilio  de Castro e Carlos  Henrique em que solicitam seja encaminhado à

Cemig pedido de informações para que encaminhe a esta Comissão, mês a mês, o

número de consumidores que já se recadastraram para fazer jus à tarifa social de

energia  elétrica,  até  o  fim  do  prazo  estabelecido  pela  legislação  para  tal

recadastramento; Antônio Júlio em que solicita seja realizada audiência pública para

dar  continuidade  nessa  Comissão  ao  debate  sobre  a  prestação  de  serviço  de

telefonia móvel  nos Municípios mineiros;  Deputada Liza Prado (3)  em que solicita

sejam encaminhados ao Presidente da Cemig pedidos de providências para fazer

campanha,  em  caráter  permanente,  a  respeito  dos  procedimentos  necessários  à

obtenção do benefício decorrente da tarifa social de energia elétrica, instituída pela

Lei nº 12.212, de 2010; para destinar um técnico para visitar as moradias dos Bairros

Betânia e Estrela Dalva, nesta Capital, a fim de examinar os eletrodomésticos e de

indicar  medidas  para  a  redução  do  consumo  de  energia  elétrica  das  famílias

residentes nessas moradias, bem como de averiguar a fiação elétrica utilizada, tendo

em vista o alto valor das tarifas cobradas, sendo que a maioria das moradias tem

pouquíssimos  eletrodomésticos;  para tornar  mais  transparente  o  demonstrativo  de

pagamento de tarifas e tributos constantes no boleto destinado ao consumidor; em

que  solicita  sejam  encaminhados  à  Cemig  e  à  Defensoria  Pública  pedidos  de

providências para incentivar o cadastramento dos consumidores para fazer jus à tarifa

social de energia elétrica. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 10 de maio de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Carlos Henrique - Bruno Siqueira.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/5/2011

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira,  Duarte  Bechir  e  Sávio  Souza  Cruz,  membros  da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Bonifácio Mourão,

Antônio  Carlos  Arantes  e  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,  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  ouvir  o

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Diretor-

Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, o Presidente da Fundação Estadual

de Meio Ambiente - Feam - e a Diretora-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das

Águas  -  Igam  -  sobre  os  planos  de  governo  de  suas  respectivas  instituições.  O

Presidente comunica o recebimento de correspondência do Sr. Waldemar Antônio de

Arimatéia, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional, solicitando informações

relativas à visita realizada por esta Comissão em 20/8/2009 à Estação de Tratamento

de Esgoto de Nova Contagem, e dá ciência da Decisão da Presidência publicada no

“Diário do Legislativo” de 5/5/2011. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para  ouvir  as  Sras.  Cleide Isabel  Pedrosa de Melo,  Diretora-Geral  do

Igam;  Maria  Dalce  Ricas,  Superintendente  Executiva  da  Associação  Mineira  de

Defesa do Ambiente; Valéria Cristina Rezende, Subsecretária de Inovação e Logística

da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -;

Marília  Carvalho  de  Melo,  Subsecretária  de  Controle  e  Fiscalização  Ambiental  e

Integração da Semad; Maria Cláudia Pinto, Chefe de Gabinete da Semad; e os Srs.

Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável;  Alexandre  Magrineli,  Chefe  de  Gabinete,

representando Augusto Henrique Lio Horta,  Secretário de Estado Adjunto do Meio
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Ambiente  e  Diretor-Geral  do  IEF;  José  Cláudio  Junqueira  Ribeiro,  Presidente  da

Feam; Luciano Luz Badini Martins, Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de

Apoio  Operacional  às  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,

Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação; Ilmar Bastos Santos, Assessor Especial

da  Semad;  e  Danilo  Vieira  Júnior,  Subsecretário  de  Regularização  Ambiental  da

Semad,  que são convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O Presidente,  coautor  do

requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. 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. O Projeto de Lei nº

62/2011, no 1º turno, é convertido em diligência à Advocacia- Geral do Estado e às

Secretarias  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  de

Educação  e  de  Cultura,  a  requerimento  do  relator,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,

aprovado  pela  Comissão.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 718/2011 (relator: Deputado Sávio

Souza Cruz).  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  seja realizada reunião  de  audiência  pública  com a Comissão de Minas  e

Energia para debater a situação em que se encontra a jazida de minério de ferro

localizada  na  área  conhecida  como  Lagoa  Seca,  entre  os  Bairros  Belvedere  e

Mangabeiras,  na  região  Centro-Sul  de  Belo  Horizonte,  bem  como  suas

consequências  para o  meio ambiente  e  para  a população local;  Rogério  Correia,

emendado pelo Deputado Duarte Bechir, em que solicita sejam realizadas visita ao

depósito de lixo na Comunidade da Represa, no Município de Perdões, e reunião de

audiência pública no referido Município para debater a instalação do depósito de lixo;

Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para ouvir a Sra. Helena B. Nader, Presidente em exercício da Sociedade Brasileira

para  o  Progresso  da  Ciência  -  SBPC  -,  para  apresentar  estudo  realizado  pela
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entidade que representa e pela Associação Brasileira de Ciência - ABC - sobre o

Novo  Código  Florestal  Brasileiro,  em  tramitação  no  Congresso  Nacional;  e  Célio

Moreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a

Comissão de Constituição e Justiça para debater o Projeto de Lei nº 440/2011, de sua

autoria,  que cria  a Estrada-Parque Caminhos do Sertão,  localizada no interior  do

parque  Estadual  da  Serra  do  Rola-Moça,  abrangendo  os  Municípios  de  Belo

Horizonte,  Brumadinho,  Ibirité  e  Nova  Lima.  Submetido  a  votação,  é  rejeitado  o

requerimento do Deputado Almir  Paraca em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

para  conhecer  e  debater  os  termos  e  as  consequências  sociais,  econômicas  e

ambientais, para o Município de Patrocínio, do Decreto Municipal de Desapropriação

nº  2.734,  de  11/3/2011,  que desapropria  o  montante  de  4.700 hectares de  áreas

produtivas pertencentes a dezenas de produtores de pequeno porte. Em seguida, a

Presidência recebe requerimentos dos Deputados: Célio Moreira (4) em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública para debater o envenenamento e morte

de cães, gatos e pássaros no Estado; seja realizada reunião de audiência pública

para debater a atual situação das barragens de rejeitos sólidos do Estado de Minas

Gerais;  seja  encaminhado ao  Chefe  do  3º  Distrito  do Departamento  Nacional  de

Produção Mineral - DNPM - pedido de informações sobre: a) se as autoridades de

pesquisa e lavra, emitidas por aquele órgão, são precedidas de estudo técnico de

viabilidade  ambiental;  b)  quais  os  procedimentos  utilizados  para  tornar  pública  a

declaração de caducidade das autorizações de pesquisa ou lavra, especialmente no

tocante aos interessados e aos órgãos ambientais; c) quais empreendedores foram

beneficiados  com  a  concessão  de  autorização  de  pesquisa  ou  lavra,  após  a

caducidade de requerimentos anteriores; e d) quais autorizações foram concedidas

nos últimos cinco anos, relacionando-se os interessados, área, localização geográfica

e mineral  a ser  explorada ou pesquisada;  e seja realizada visita  ao  Chefe  do 3º

Distrito do Departamento Nacional de Produção Miineral - DNPM -, com sede nesta

Capital, para verificar a compatibilização das outorgas concedidas (autorizações de

lavra) e as normas ambientais estaduais; e Délio Malheiros (2) em que solicita seja

encaminhado  pedido  de  informações  à  Copasa  sobre  os  investimentos  em
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preservação  e  proteção  ambiental  nas  bacias  hidrográficas  exploradas  por  essa

companhia, nos últimos 5 anos, esclarecendo, de forma pormenorizada, se o valor

investido  corresponde  ao  percentual  mínimo  em  relação  ao  lucro  da  companhia,

conforme exige a Lei nº 12.503, de 1997; e seja encaminhado pedido de informações

à Cemig sobre os investimentos em preservação e proteção ambiental nas bacias

hidrográficas exploradas por essa companhia, nos últimos 5 anos, esclarecendo, de

forma pormenorizada,  se o valor  investido  corresponde ao percentual  mínimo em

relação ao lucro da companhia, conforme exige a Lei nº 12.503, de 1997. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Célio Moreira, Presidente -  Duarte Bechir  -  Luzia Ferreira -  Sávio Souza Cruz -

Gustavo Corrêa.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/5/2011

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  Rogério

Correia.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Carlos  Mosconi,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Doutor Wilson Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, dos

Projetos  de  Lei  nº  319,  442  e  665/2011,  sendo  os  dois  últimos  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (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 apreciação do Plenário. Após discussão e
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votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 633/2011 (Deputado Hely

Tarqüínio), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 571, 578, 579, 588, 589, 599, 600,

601,  602,  603,  605/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval

Ângelo em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Direitos

Humanos,  para  discutir  as  condições  de  vida  dos  afetados  pelos  problemas  de

silicose resultantes  da exploração de ouro na região do Município de Nova Lima;

Adelmo Carneiro  Leão em que solicita  sejam realizadas  audiências  públicas  para

debater a política de captação, distribuição e transfusão de sangue e hemoderivados

no Estado, bem como avaliar a necessidade de implantação de novos hemocentros; e

para debater a política de assistência aos portadores de epilepsia, prevista na Lei nº

18.373/2009; Rogério Correia em que solicita seja realizada audiência pública para

discutir a situação anômala dos servidores da Secretaria de Saúde; Rogério Correia,

Antônio Júlio, Ivair Nogueira e Paulo Lamac em que solicitam sejam realizadas visitas

aos hospitais da Rede Estadual de Saúde em funcionamento em Belo Horizonte, com

a finalidade de conhecer suas condições de funcionamento. Em seguida, é recebido

requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para apurar denúncia de possível erro médico que vitimou o menor

I.J.S.S. 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 maio de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Doutor

Wilson Batista.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/5/2011

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Luiz Henrique e Gustavo Valadares (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir  e  votar  pareceres  em  fase  de  redação  final  e  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 41 e 134/2011, (Deputado Luiz Henrique) e 139 e 246/2011 (Deputado

Gustavo Valadares). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de

Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  41,  134,  139 e  246/2011,  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, 18 de maio de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Carlos Mosconi - Luzia Ferreira.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA  AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/5/2011

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Doutor Viana, Romel Anízio e Rômulo Viegas, membros

da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Antônio  Carlos  Arantes,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude  da  aprovação  de

requerimento do Deputado Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  matérias

constantes na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica

o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  comunicação  do  Deputado  Antônio

Carlos  Arantes,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  (28/4/2011).  O  Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados  a  seguir:  Projeto  de Lei  nº  938/2011,  em turno único,  (Deputado Fabiano
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Tolentino); Projeto de Lei nº 826/2011, no 1º turno (Deputado Romel Anízio). 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 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição  e  Justiça,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  742/2011  (relator:

Deputado  Romel  Anízio).  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  518  e  648/2011 (relator:  Deputado

Rômulo Viegas), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  565,  591,  592  e

604/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes,

Fabiano Tolentino, Rômulo Viegas, Doutor Viana e Romel Anízio em que solicitam

seja realizada audiência pública, no Município de Três Pontas, durante a Expocafé

2011,  para  debater  a  política  econômica  para  o  setor  cafeeiro,  bem  como

perspectivas, dificuldades e metas de fortalecimento do setor, visando a melhorar a

sustentabilidade  do  café  no  atual  contexto  socioeconômico  ambiental;  em  que

solicitam seja realizada audiência pública para debater a criação e a gestão do Fundo

Estadual  do  Café  como  política  de  fortalecimento  das  atividades  econômicas

estratégicas para o setor no Estado; em que solicitam sejam encaminhados ofícios ao

Secretário de Estado de Saúde e ao Diretor-Geral do IMA, solicitando informações

sobre a existência de casos comprovados de falecimento ou de problemas de saúde

em Minas Gerais em decorrência do consumo de Queijo Minas Artesanal produzido a

partir  de  leite  cru e o encaminhamento de cópia desse requerimento ao Sr.  Júlio

César  Moraes  Gontijo,  Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais,

Assalariados e Agricultores Familiares de Carmo do Paranaíba; Rogério Correia em

que solicita seja realizada audiência pública para debater e dar encaminhamento a

efetiva implementação da Lei nº 13.965, de 2001, que cria o Programa Mineiro de

Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização e à Transformação
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do Pequi  e demais  Frutos  e Produtos Nativos do  Cerrado -  Pró-Pequi  -;  em que

solicita  sejam  encaminhados  ofícios  ao  Delegado  Regional  do  Ministério  do

Desenvolvimento Agrário - MDA - em Minas Gerais, ao Secretário Extraordinário de

Regularização Fundiária, ao Subsecretário de Agricultura Familiar da Secretaria de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, ao Presidente do Conselho Estadual

de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  e  ao  Diretor-Geral  do  Iter,  solicitando

modificações nos trâmites das propostas de crédito fundiário no âmbito da unidade

técnica estadual, de modo a permitir que, uma vez aprovadas na câmara técnica, elas

sejam  encaminhadas  diretamente  às  instituições  financeiras,  dispensando  a

obrigatoriedade  de  aprovação  prévia  pelo  Plenário;  em  que  solicita  sejam

encaminhados ofícios ao Delegado Regional do MDA em Minas Gerais, ao Secretário

Extraordinário de Regularização Fundiária, ao Subsecretário de Agricultura Familiar

da  Seapa,  ao  Diretor-Geral  do  Iter  e  ao  Presidente  do  Conselho  Estadual  de

Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  solicitando  articulação  para  promover  a

descentralização da assistência à organização documental  das propostas a serem

submetidas ao Programa Nacional de Crédito Funciário.  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 maio de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente -  Fabiano Tolentino - Doutor Viana - Rômulo

Viegas. 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/5/2011

Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado e Rômulo Veneroso, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Veneroso,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
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Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para a qual

designou  o  relator  citado  a  seguir:  no  1º  turno,  Projeto  de  Lei  nº  1.066/2011

(Deputado  Elismar  Prado).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

572/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão.  É recebido pela Presidência

requerimento  do  Deputado  Carlin  Moura  em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao

casarão  colonial  do  século  XIX  localizado  no  Parque  Municipal  Gentil  Diniz,  no

Município  de  Contagem,  com  o  objetivo  de  conhecer  a  obra  de  revitalização.

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 maio de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Rômulo Veneroso.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/5/2011

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Sargento  Rodrigues,  Elismar  Prado  e  Marques  Abreu,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor

Wilson Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Marques Abreu, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Em seguida, comunica o recebimento

de correspondência do Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB - MG, e

da Sra. Ana Lúcia de Oliveira, Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das

Pessoas com Deficiência da mesma instituição, publicada no “Diário do Legislativo”

do dia 26/3/2011. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 908/2011,

em turno único, para o qual designou como relator o Deputado Sargento Rodrigues.
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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 237/2011. 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  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública para obter informações sobre a carência de profissionais

qualificados  para  o  tratamento  da  equoterapia,  designados  pela  Fhemig  para

trabalhar no Centro de Equoterapia do Regimento da Cavalaria Alferes Tiradentes da

Polícia Militar; da Deputada Liza Prado em que solicita seja encaminhado pedido de

providências  ao  Presidente  da  Copasa  com  vistas  à  mudança  da  sede  do  seu

escritório no Município de Caxambu, com a finalidade de assegurar a aplicação da

legislação  que  dispõe  sobre  a  acessibilidade  das  pessoas  com  deficiência;  e  do

Deputado Elismar Prado em que solicita sejam ouvidos, nesta reunião, as Sras. Kátia

Ferraz  Ferreira,  Presidente  do  Centro  de  Vida  Independente  de  Belo  Horizonte;

Terezinha Oliveira da Rocha, representante do Movimento da Pessoa com Deficiência

de Belo Horizonte; Mariana Perdigão Bello Campos, da Coordenadoria Especial de

Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência - Caade/Sedese -, representando a

Coordenadora Ana Lúcia de Oliveira; e os Srs. Nelson Luiz dos Santos Garcia, da

Caade/Sedese; Rodrigo Célio de Castro, Secretário Executivo do Conselho Estadual

de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Conped -; e Rogério de Araújo

Souza,  Conselheiro  do  Conped  e  da  Associação  de  Pais  e  Amigos  de  Pessoas

Especiais - Apape. Logo após, o Presidente lhes passa a palavra, para que façam

suas  exposições.  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 maio de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - André Quintão - Luiz Henrique.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/5/2011
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Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Adalclever  Lopes,  Gustavo

Valadares e Carlos Mosconi.  Havendo número regimental,  o Presidente, Deputado

João Leite, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater denúncias de irregularidades

na Penitenciária Nelson Hungria, entre as quais o uso de telefones celulares e o uso

de drogas por detentos, e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Rosilene Alves de

Souza,  Delegada e Coordenadora do Núcleo de Gestão Prisional  da Polícia Civil,

representando  Celso  Ávila  Prado,  Delegado-Geral  da  Superintendência  de

Investigações e Polícia Judiciária da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; e os

Srs. Hamilton da Costa Mitre de Andrade, Superintendente de Segurança Pública,

representando Murilo Andrade de Oliveira, Subsecretário de Administração Prisional

da Secretaria de Estado de Defesa Social;  Luiz Carlos Danunzio, Diretor-Geral do

Complexo  da  Penitenciária  Nelson  Hungria;  José  Maria  Marques,  Presidente  do

Sindicado dos Agentes de Segurança Penitenciários; Eder  Diógenes de Carvalho,

Comandante do Comando de Operações Especiais - Cope -, que são convidados a

tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Sargento

Rodrigues,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja

encaminhado  ao  Superintendente  da  Polícia  Civil,  ao  Juizado  da  Infância  e  da

Juventude  e  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  a

fiscalização  da  festa  "rave"  que  acontecerá  no  dia  14/5/2011,  às  23h59min,  na

Fazenda  Nosso  Canto,  no  Município  de  Nova  Lima,  evitando  a  presença  de
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adolescentes e o possível consumo de drogas como o "ecstasy"; do Deputado Durval

Ângelo (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta desta

Comissão e da Comissão de Direitos Humanos para discutir os desdobramentos das

Resoluções nºs 9/2010, 19/2010 e 2/2011, do Conselho Federal de Psicologia, no que

diz respeito à atuação do psicólogo no sistema prisional, ao exame criminológico e

aos  direitos  humanos  de  detentos;  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública

conjunta desta Comissão e da Comissão de Direitos Humanos para debater a adesão

dos Municípios e de suas respectivas Guardas Municipais à Campanha Nacional de

Desarmamento; do Deputado Carlin Moura (2) em que solicita seja realizada reunião

de  audiência  pública  conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Participação

Popular,  no  Município  de  Malacacheta,  para  debater  as  questões  relacionadas  à

segurança  pública  na  cidade;  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  em

Virgolândia, para debater a política de segurança pública adotada no Município; da

Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite e Sargento Rodrigues (4)

em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  conjunta  desta

Comissão e  da  Comissão de Saúde para  discutir  as  providências  tomadas  pelos

órgãos  competentes  em  face  do  déficit  de  vagas  no  sistema  de  internações  e

tratamentos psiquiátricos, terapêuticos e reeducativos de indivíduos em cumprimento

de medida de segurança no Estado; seja realizada visita às autoridades responsáveis

pela investigação dos recentes atos de vandalismo e de queima de ônibus coletivos

na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  bem  como  às  autoridades  policiais

responsáveis  pelos  inquéritos  sobre  o  porte  de  drogas,  armas  e  celulares  por

detentos da Penitenciária Nelson Hungria; seja realizada reunião de audiência pública

para  receber  documentos  da  Comissão  de  Representação  do  Fórum  Técnico

"Segurança pública: drogas, criminalidade e violência", realizado por esta Casa nos

dias 11, 12 e 13/8/2010, contendo sugestões de encaminhamentos e desdobramentos

das propostas aprovadas nesse fórum; seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil

pedido  de  providências  para  especial  atenção  na  investigação  da  quadrilha

especializada em assaltos a residências que foi presa no último dia 11 de maio em

Betim. Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/5/2011

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Tiago Ulisses, Duarte Bechir (substituindo o Deputado Antônio Carlos Arantes, por

indicação da Liderança do BPS) e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado João

Vítor  Xavier,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

376/2011, em 1º turno, para o qual designou como relator o Deputado João Vítor

Xavier.  Passa-se  à  1ª  Fase  da Ordem  do  Dia,  compreendendo a  discussão  e  a

votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  O

Deputado Tiago Ulisses, relator do Projeto de Projeto de Lei nº 113/2011, em 1º turno,

em virtude de redistribuição, apresenta requerimento em que solicita seja a matéria

baixada em diligência ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam. Colocado em

votação,  é  aprovado  o  requerimento.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento dos Deputados Rogério Correia e Almir Paraca em

que solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão

de Assuntos Municipais e Regionalização para obter informações sobre a exploração

do gás natural no Município de Brasilândia de Minas e região. A Presidência recebe,

para posterior apreciação, requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para discutir a situação em que se encontra

a jazida de minério de ferro localizada na área conhecida como Lagoa Seca, entre os

Bairros Belvedere e Mangabeiras, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, bem como
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suas consequências para o meio ambiente e para a população 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, 19 de maio de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Carlos Henrique - Duarte Bechir.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 12/5/2011

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva,  Carlin  Moura  e  Neilando  Pimenta,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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.  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 546, 576, 597/2011. 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  Rômulo  Viegas  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública para debater o "bullying" nas escolas da rede pública de ensino do Estado de

Minas  Gerais;  Duarte  Bechir  em  que solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública para debater o Projeto de Lei Federal nº 388/2007, em tramitação no Senado

Federal,  para  aumentar  a  carga  horária  mínima  anual  nos  níveis  de  ensino

fundamental e médio; Dalmo Ribeiro Silva (2) em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para debater o Consórcio das Universidades Sul-Sudeste de

Minas Gerais, chamada "Superuniversidade do Sudeste" e seja encaminhado voto de

congratulações com a Sra. Romilda dos Reis, Diretora da 32ª Superintendência de
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Ensino de Pouso Alegre e com o Sr. José Maria Dias, Diretor da Escola Estadual

Cristiano Machado, situada no Município de Ipuiúna, pela inauguração da referida

escola. São recebidos pela Presidência o requerimento do Deputado Bosco em que

solicita seja aprovada a participação desta Comissão na abertura do 1º Fórum de

Integração Universitária, edição Sul-Sudeste de Minas Gerais, em homenagem aos

85 anos de fundação do Diretório Acadêmico Estudantil da Universidade Federal de

Lavras - Ufla -; e dos Deputados Bosco, Dalmo Ribeiro Silva, Carlin Moura, Neilando

Pimenta e Paulo Lamac em que solicitam ao Presidente da Assembleia seja realizado

estudo para viabilizar a elaboração e a publicação de uma cartilha que verse sobre a

educação profissional e tecnológica no Estado, com o objetivo de divulgar e orientar

instituições de ensino, estudantes e concluintes do ensino médio e a educação de

jovens  e  adultos  acerca  da  oferta  da citada modalidade  de ensino,  iniciativa  que

consolidará  as  contribuições trazidas pelo Debate  Público  “Cenários  da  educação

profissional e tecnológica em Minas Gerais”. É adiada a votação do requerimento da

Deputada Luzia Ferreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater a situação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

- Cefet-MG -, especialmente a contratação e a manutenção de corpo docente e a

viabilidade  de  sua  transformação  em  Universidade  Tecnológica  Federal  de  Minas

Gerais,  a  requerimento  do  Deputado  Carlin  Moura,  aprovado  pela  Comissão.  É

aprovado relatório de visita realizada pela Comissão à Secretaria de Educação, em

3/5/2011,  que  está  arquivado  junto  aos  documentos  da  Comissão.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura - Rogério Correia.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/5/2011

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Sebastião Costa, Bruno Siqueira, André Quintão, Cássio Soares, Delvito

Alves  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número
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regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, 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

o recebimento de correspondência do Prefeito e da Secretária de Saúde o Município

de  Pompéu,  manifestando-se  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  578/2011.  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.585, 1.586, 1.589, 1.601, 1.611,

1.621,  1.628,  1.629,  1.637 e  1.652/2011 (Deputado André  Quintão);  1.596,  1.602,

1.612, 1.619, 1.626, 1.627, 1.646, 1.647, 1.660, 1661 e 1.663/2011 (Deputado Bruno

Siqueira); 1.583, 1.595, 1.607, 1.613, 1.615, 1.630 e 1.659/2011 (Deputado Cássio

Soares);  1.597,  1.620, 1.625,  1.639, 1.645 e 1.650/2011 (Deputado Delvito Alves);

1.587,  1.598,  1.614,  1.617,  1.622,  1.635  e  1.638/2011 (Deputado  Luiz  Henrique);

1.591, 1.623, 1.624, 1.631, 1.651, 1.653 e 1.661/2011 (Deputada Rosângela Reis); e

Projeto de Resolução nº 1.633/2011 (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

constitucionalidade e pela legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei n°s 755 e

1.160/2011, este com a Emenda nº 1, e no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 685 e

1.064/2011, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); em

turno único, do Projeto de Lei nº 1.164/2011 (relatora: Deputada Rosângela Reis); e

no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 779/2011 na forma do Substitutivo nº 1, 795/2011,

com as Emendas nºs 1 e 2, 997/2011 na forma do Substitutivo nº 1, 1.016/2011 com

as Emendas nºs 1 a 4, 1.025 e 1.079/2011, ambos na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Luiz Henrique); 874/2011 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Sebastião Costa); 1.037 e 1.211/2011, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado André Quintão). Retira-se do recinto o Deputado André Quintão, e registra-

se a presença do Deputado Carlin Moura (substitutindo o Deputado André Quintão,

por indicação da Liderança do MSC). Após discussão e votação, são aprovados, cada
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um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  antijuridicidade,  pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei n°s 322, 19,

1.076/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa);  e  1.029/2011  (relator:  Deputado

André  Quintão).  Anunciada  a  discussão  do  parecer  do  relator,  Deputado  Luiz

Henrique,  que  conclui  pela  antijuridicidade,  pela  inconstitucionalidade  e  pela

ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei n° 103/ 2011, é aprovado requerimento do

Deputado Delvito Alves solicitando o adiamento da discussão. São convertidos em

diligência  ao  Detran-MG  o  Projeto  de  Lei  nº  305/2011  (relator:  Deputado  Bruno

Siqueira);  ao  Detran-MG  e  ao  Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e

Qualidade Industrial - Inmetro - o Projeto de Lei nº 599/2011, à Secretaria de Saúde

os Projetos de Lei nºs 924 e 1.059/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique); ao Instituto

Estadual  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  de  Minas  Gerais  -  Iepha-MG  -  e  à

Secretaria de Cultura o Projeto de Lei nº 744/2011 (relatora: Deputada Rosângela

Reis); à Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel - o Projeto de Lei nº 27/2011

(relator: Deputado Carlin Moura); à Secretaria de Fazenda - SEF - o Projeto de Lei nº

86/2011  (relator:  Deputado  Cássio  Soares);  à  SEF  e  à  Secretaria  de  Agricultura,

Pecuária e Abastecimento - Seapa - o Projeto de Lei nº 183/2011 (relator: Deputado

André Quintão); ao Iepha-MG o Projeto de Lei nº 751/2011 e à Secretaria de Governo

o Projeto de Lei nº 950/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa); e à Seapa o Projeto

de Lei  nº  1.017/2011 (relator:  Deputado Delvito  Alves).  É  distribuído  em avulso  o

parecer  do  relator,  Deputado Sebastião Costa,  que conclui  pela  juridicidade,  pela

constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.092/2011 na

forma do Substitutivo nº 1. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 296 e 796/2011,

no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de

prazo regimental  pelos  respectivos relatores,  Deputados Sebastião Costa e André

Quintão.  O  Projeto  de  Lei  nº  613/2011  é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a

requerimento  do  Deputado  Delvito  Alves,  aprovado  pela  Comissão.  Na  fase  de

discussão  do  parecer  do  relator,  Deputado  Bruno  Siqueira,  que  conclui  pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei

nº 832/2011, é deferido o pedido de vista da Deputada Rosângela Reis. Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela ilegalidade dos Projetos de Lei nºs 1.293,

1.295/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique); e 1.311/2011 (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  900, 1.150,  1.154,  1.199, 1.209, 1.245,

1.246, 1.255, 1.256, 1.274, 1.282, 1.288, 1.291, 1.292, 1.296, 1.297, 1.299, 1.306,

1.313 e  1.315/2011.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece a

presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  reunião

extraordinária, de 19/5/2011, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - Rosângela Reis - André Quintão -

Luiz Henrique - Cássio Soares.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/5/2011

Às 10h15min,  comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e o

Deputado  Délio  Malheiros,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, nos

termos do inciso III do artigo 120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  solicita  ao  membro  presente  que  a

subscreva.  A Presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta,  a  discutir,  em  audiência  pública,  os  motivos  por  que  os

consumidores do  Estado não foram beneficiados pela  redução dos custos  com o

aluguel de máquinas de cartões de crédito e comunica o recebimento da seguinte

correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses: ofícios do Sr. Alexandre de Menezes Rodrigues, Corregedor do Conselho

Regional de Medicina do Estado (5/5/2011),  e da Sra. Fabrícia Fernandes Duarte,
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Gerente-Geral  de  Relações  Internacionais  (12/5/2011).  O  Presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados citados a seguir:  Projetos de Lei  nºs 355/2011,  no 1º  turno (Deputado

Antônio Júlio), e 1.065/2011, no 1º turno (Deputado Délio Malheiros). A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Claudia Volpini, Vice-

Presidente,  representando  o  Sr.  Roberto  Luciano  Fagundes,  Presidente  da

Associação Comercial de Minas; e o Sr. Gilberto Dias de Souza, Gerente da Unidade

Praça Sete do Procon Assembleia, representando o Sr.  Marcelo Rodrigo Barbosa,

Coordenador do Procon Assembleia, 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.  Registram-se as presenças dos  Deputados Antônio  Júlio,

Carlos Henrique e Duilio de Castro. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da

reunião.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 842/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Duilio de

Castro); pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 416/2011 na forma do

Substitutivo  nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça (relator:  Deputado Délio

Malheiros); 724/2011 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça (Deputado Délio Malheiros); e 812/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Carlos 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.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

575 e 631/2011. 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 Délio Malheiros em que

solicita seja realizada visita conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos
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Naturais  aos  maiores  supermercados  de  Belo  Hotizonte  para  verificar  o

comportamento dos consumidores diante  da  proibição da distribuição gratuita  das

sacolas plásticas pelo comércio varejista, bem como o excesso de plástico utilizado

nas  embalagens  dos  diversos  produtos;  Rômulo  Veneroso  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que seja feito

estudo  sobre  o  melhor  modo  de  incentivar  as  empresas  produtoras  de  sacolas

plásticas tradicionais a se adaptarem à produção de sacolas oxibiodegradáveis ou

biodegradáveis no Estado; e da Deputada Liza Prado em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde com o objetivo de

discutir a rotulagem dos produtos dietéticos no Estado, seus reflexos para a saúde

dos  diabéticos e as  soluções para facilitar  a  identificação e  compreensão de sua

composição. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Duilio de Castro.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/5/2011

Às  9h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Durval Ângelo e Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão. Está

presente,  também,  o  Deputado  Rogério  Correia.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, 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 averiguar

denúncia de violação de direitos humanos que teria sido praticada pelo Grupo de

Intervenção Tática - GIT - durante operações no Presídio de São Joaquim de Bicas II

e no Ceresp da Gameleira; e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo” de 12/5/2011: ofícios dos Srs. Edson Ribeiro Baeta, Promotor de Justiça;

Paulo de Tarso Tamburini Souza, Conselheiro do Conselho Nacional  de Justiça, e
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Humberto  Adami,  Ouvidor  da  Secretaria  Especial  de  Políticas  de  Promoção  da

Igualdade Racial da Presidência da República. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Tatiana Moreira  Bessa e  os  Srs.  Rodrigo

Filgueira de Oliveira, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias

de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário - CAO-DH -;

Guilherme Augusto de Farias Soares, Superintendente de Atendimento ao Preso da

Secretaria  de  Defesa  Social,  representando  o  Sr.  Murilo  Andrade  de  Oliveira,

Subsecretário  de  Administração  Prisional;  Ronaldo  Mendes  Campelo,  Diretor  do

Presídio de São Joaquim de Bicas II; Marinho Rômulo de Avelar Filho, Diretor-Geral

do  Ceresp  da  Gameleira;  Emílcio  José  Lacerda  Vilaça,  Presidente  do  Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh -, que são convidados a tomar

assento  à  mesa.  O  Presidente,  na  qualidade  de  autor  do  requerimento  que  deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  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 Rogério

Correia e Durval Ângelo em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública

para debater a situação da população de rua em Belo Horizonte; Paulo Lamac (5) em

que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para

intercessão junto ao governo do Estado do Rio de Janeiro com vistas à conclusão das

investigações  sobre  o  desaparecimento  de  Grazielle  Marques  da  Silva;  seja

encaminhado ao Governador, ao Secretário de Segurança Pública e à Comissão de

Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do

Rio de Janeiro pedido de providências para que a Delegacia de Homicídios da Barra

da Tijuca conclua as investigações sobre o desaparecimento de Grazielle Marques da

Silva;  seja  encaminhado  à  Ministra-Chefe  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da

Presidência da República pedido de providências para intercessão junto ao Secretário

de Segurança do Estado do Rio de Janeiro com vistas à agilização das investigações

sobre o desaparecimento de Grazielle Marques Silva; seja encaminhado à Chefe da
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Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro pedido de providências para que se autorize

o Instituto de Criminalística Carlos Eboli (Posto Campo Grande Poltec) a enviar ao

Instituto de Criminalística de Minas Gerais o material  genético colhido do cadáver

referente ao RO nº 050-01237/2011 e GRC nº 050-0040/2011, para realização de

exame de DNA; Durval  Ângelo (9)  em que solicita  seja  encaminhado ao Instituto

Médico-Legal pedido de cópia do laudo sobre a morte de Carlos Henrique Pereira da

Silva;  seja  encaminhado  ao  Corregedor-Geral  de  Polícia  Civil  e  à  Secretaria  de

Defesa Social pedido de providências para a apuração de denúncia da Ouvidoria-

Geral do Estado contra três agentes por maus-tratos contra um preso na Delegacia

de  Dores  do  Indaiá;  sejam  encaminhados  à  Secretaria  de  Defesa  Social,  à

Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil  e  ao  Colegiado  das  Corregedorias  pedido  de

providências para a apuração de denúncia relativa a propina que teria sido entregue

por  Adriana Ferreira ao Sgt.  PM Rogério de Freitas Dias, do Rotam, e pedido de

informações sobre a designação desse policial para a operação em que o fato teria

ocorrido, a utilização de nome falso por ele e o não indiciamento dos envolvidos em

flagrante pela Delegada da 1ª Delegacia Distrital - Sul; seja encaminhado à Secretaria

de Direitos Humanos da Presidência da República pedido de providências para a

apuração de denúncia de violação de direitos humanos que teria ocorrido no Presídio

Metropolitano  de  São  Joaquim  de  Bicas  II,  encaminhando-se  também  as  notas

taquigráficas  desta  reunião  e  o  relatório  do  Conedh  sobre  a  matéria;  seja

encaminhado à  Corregedoria do  Sistema Prisional  pedido de  providências  para  a

apuração de denúncia de violação de direitos humanos que teria ocorrido no Presídio

Metropolitano  de  São  Joaquim  de  Bicas  II,  encaminhando-se  também  as  notas

taquigráficas  desta  reunião  e  o  relatório  do  Conedh  sobre  a  matéria;  sejam

encaminhados  ao  Colegiado  das  Corregedorias  pedido  de  providências  para  a

inclusão, na pauta de sua reunião de junho, da discussão do relatório do Conedh

sobre  denúncia  de  violação  de  direitos  humanos  que  teria  ocorrido  no  Presídio

Metropolitano de São Joaquim de Bicas II, com destaque para as recomendações

constantes  nas  págs.  18  a  20,  e  para  que  o  Presidente  desse  Conselho  seja

convidado para essa reunião, encaminhando-se também as notas taquigráficas desta

reunião;  seja  encaminhado  à  Corregedoria  do  Sistema  Prisional  pedido  de
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providências para a apuração dos motivos da não realização de perícia técnica no

Ceresp da Gameleira, em Belo Horizonte, por ocasião da morte do detento Carlos

Henrique Pereira da Silva, e das responsabilidades quanto a possível omissão; e seja

encaminhado  ao  Subsecretário  de  Assuntos  Prisionais  e  ao  Procurador-Geral  de

Justiça pedido de providências para a apuração dos motivos de a perícia técnica não

ter sido chamada ao Ceresp da Gameleira, em Belo Horizonte, por ocasião da morte

do  detento  Carlos  Henrique  Pereira  da  Silva,  e  das  responsabilidades  quanto  a

possível  omissão, encaminhando-se também as notas taquigráficas desta 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 maio de 2011.

Durval Ângelo, Presidente. 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/5/2011

Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Doutor  Wilson  Batista,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos

Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,

na  data  mencionada entre  parênteses:  ofícios  do  Sr.  José Aparecido  Coelho  dos

Santos, Vereador da Câmara Municipal de Pescador; e do Sr. Demétrio de Miranda

Ayala, Vereador da Câmara Municipal de Guanhães (12/5/2011). O Presidente acusa

o recebimento do Projeto de Lei nº 987/2011, em turno único, para o qual designou

relator o Deputado Doutor Wilson Batista. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições
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sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e votação, são aprovados,

cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de

Lei nºs 98 e 357/2011, ambos na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de

Constituição e Justiça; e 316/2011 com a Emenda nº 1, que apresenta (relator:

Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão);  e,  em  turno  único,  os  pareceres  pela

aprovação  dos  Projetos  de  Lei  nºs  762  e  819/2011,  ambos  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado

Neider Moreira); 264/2011 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, e 820/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça  (relator:  Deputado  Hely  Tarqüínio).  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 582 e 822/2011, que

receberam parecer por sua aprovação (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão).

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 635/2011. 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 audiência pública conjunta

com a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para discutir  a

rotulagem dos produtos dietéticos no Estado, seus reflexos para a saúde dos

diabéticos  e  soluções  para  facilitar  a  identificação  e  a  compreensão  de  sua

composição; e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada

audiência pública para discutir medidas que possam impedir a disseminação da

nova droga, conhecida como “óxi”, no Estado. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada

audiência pública para debater as Parcerias Público-Privadas - PPPs na Política

de Saúde no Município de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,  determina  a  lavratura  da  ata  e
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encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2011.

Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio- Doutor Wilson Batista.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA DA 10ª  DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

20/5/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Célio  Moreira -  Apresentação musical  -  Entrega de título -  Palavras do Sr.  Flávio

Roberto Silva de Azevedo - Apresentação musical - Palavras do Vice-Governador do

Estado - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - Célio Moreira - Sebastião Costa.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  à  entrega  ao  Sr.  Flávio  Roberto  Silva  de

Azevedo, Presidente do Conselho de Administração da Vallourec & Mannesmann do

Brasil e da Vallourec-Sumitomo Tubos do Brasil, do título de Cidadão Honorário do

Estado de Minas Gerais, concedido, a requerimento do Deputado Célio Moreira, pelo

Governador do Estado, por meio de decreto publicado no “Diário do Executivo” em

17/12/2009. 

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a tomar  assento à  Mesa os Exmos.  Srs.  Alberto  Pinto
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Coelho, Vice-Governador do Estado, representando o Governador do Estado, Antonio

Anastasia;  Flávio  Roberto  Silva  de  Azevedo,  Presidente  do  Conselho  de

Administração da Vallourec & Mannesmann do Brasil e da Vallourec-Sumitomo Tubos

do Brasil; Sylvio Malta, Secretário de Administração Regional Municipal do Barreiro,

representando  o  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte,  Márcio  Lacerda;  Vereador

Ronaldo  Gontijo,  1º-Secretário  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,

representando  o  Presidente,  Vereador  Léo  Burguês;  Adriano  Magalhães  Chaves,

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  de Minas

Gerais; Delegado-Geral Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais;  e  Deputado Célio  Moreira,  autor  do  requerimento  que deu  origem  a  esta

solenidade.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Alexandre Lyra e

Manfred Leyerer, respectivamente, Diretor-Geral e Diretor Financeiro da Vallourec &

Mannesmann do Brasil; e Luiz Fernando Pires, Presidente do Sinduscon.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo  Conjunto  de  Câmara  da  Orquestra  Sinfônica  da  PMMG,  sob  a  regência  do

Subten. Oscar Rocha.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Célio Moreira

Boa-noite.  Gostaria  de  cumprimentar  os  Exmos.  Srs.  Deputado  Dinis  Pinheiro,

Presidente da Assembleia Legislativa; Flávio Roberto Silva de Azevedo, Presidente

do Conselho de Administração da Vallourec & Mannesmann do Brasil e da Vallourec

Sumitomo  Tubos  do  Brasil;  nosso  querido  amigo  Alberto  Pinto  Coelho,  Vice-

Governador do Estado; Sylvio Malta, Secretário de Administração Regional Municipal

do Barreiro, representando o Exmo. Sr. Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo

Horizonte;  Vereador  Ronaldo  Gontijo,  1º-Secretário  da  Câmara Municipal  de  Belo

Horizonte, representando o Vereador Léo Burguês, Presidente da Câmara Legislativa;

Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Meio  Ambiente  do  Estado  de  Minas

Gerais; Delegado-Geral Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas
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Gerais.

É tradição desta egrégia Casa Legislativa homenagear  com o título de Cidadão

Honorário personalidades que se destacam por ações ou serviços que contribuem

para o engrandecimento deste Estado, em segmentos diversos.

Como autor do requerimento que ensejou esta homenagem, coube-me a honra de

tecer algumas linhas sobre o homenageado desta noite, Dr. Flávio Roberto Silva de

Azevedo, Presidente dos Conselhos Administrativos da V&M do Brasil e da Vallourec

Sumitomo Tubos do Brasil e o fiz com a preocupação de reconstruir a linha do tempo

em que se insere a trajetória desse homem, cidadão e empreendedor. Perpassando

essa  linha  do  tempo,  ative-me  a  uma  frase  contida  no  livro  “Qual  o  Tempo  do

Cuidado”, da escritora Maria Júlia Paes da Silva, que diz: “O valor das coisas não

está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso,

existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis”. 

Tenho-o,  Dr.  Flávio,  a  exemplo de  seus colaboradores,  no  restrito  contexto  dos

homens  incomparáveis.  A distinção  a  que  o  senhor  faz  jus  nesta  noite  encontra

respaldo em sua rica história de vida e principalmente na trajetória de inquestionável

brilho, que lhe valeu a posição de um dos mais importantes executivos do Grupo

Vallourec.

Aqui temos, senhoras e senhores, um perfil fortemente marcado pela sobriedade e

pela seriedade gaúcha e ao mesmo tempo visivelmente eivado por traços da mais

pura mineiridade. A perfeita harmonização do “tchê” e do “uai”.

Temos aqui um empreendedor visionário e obstinado, um líder de talento incomum,

cidadão leal a seus parceiros, solidário e generoso com toda a comunidade. Um perfil

assim  definido  pelo  escritor  Augusto  Cury:  “Ser  um  empreendedor  é  executar  os

sonhos, mesmo que haja riscos. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem

bússola.  É  não esperar  uma herança,  mas construir  uma história”.  E,  para nosso

orgulho, parte importante da história desse nosso homenageado está sendo escrita

entre as montanhas deste Estado.

Esta é, senhoras e senhores, também uma noite de reconhecimento e, por que

não?,  de  confraternização dos Estados mineiro  e gaúcho,  aqui  muito  dignamente

representado por este seu filho ilustre. O homem é na visão de estudiosos o produto
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do meio. Ao corroborarmos tal conceito, havemos de concluir, Dr. Flávio, que o senhor

foi privilegiado no nascedouro, donde há de ter herdado os valores morais, éticos e

intelectuais que viabilizaram seus sonhos e projetos de vida. 

Pela  importância  conquistada  nos  cenários  nacional  e  internacional,  o  senhor

legitima o espírito do seu Estado natal,  o Rio Grande do Sul,  seara de homens e

mulheres corajosos, referenciados por figuras lendárias, entre eles os revolucionários

Anita Garibaldi e Bento Gonçalves. Berço de estadistas da fleuma dos ex-presidentes

Getúlio Vargas e João Goulart, de políticos de notável grandeza como Leonel Brizola

e tantos outros gaúchos que contribuíram para a grandeza deste país. Reduto de

intelectuais e grandes escritores, como Érico Veríssimo, Luís Fernando Veríssimo,

Josué Guimarães e Caio Fernando Abreu, citando apenas alguns. Permita-me, Dr.

Flávio,  a indiscrição de invadir  sua privacidade,  para falar  um pouco de sua vida,

remontando, senhoras e senhores, a 5/12/54. 

Nessa data, nascia, em Porto Alegre, o garoto Flávio, que viria ser o orgulho dos

pais -  o casal  formado pelo Sr.  Hony de Azevedo, contador,  e pela Sra. Elvira de

Azevedo, educadora. Cedo ainda, a inteligência e o espírito desbravador do jovem

Flávio lhe mostrariam que as divisas, cercas e alambrados não seriam capazes de

deter sua força, sua vocação para os desafios. Dei-me a pensar, Dr. Flávio, que, sem

saber, o senhor tomava o caminho de Minas quando da escolha da profissão,  ao

graduar-se,  em 1977,  como Engenheiro Metalurgista na Escola de Engenharia da

Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul,  fazendo  o  mestrado  na  mesma

instituição. Logo, o jovem engenheiro perceberia que o futuro almejado exigia voos

mais altos. Assim, cruzou o oceano rumo à Europa. Em 1986, recebeu o título de

Doutor  em  Engenharia  pelo  Instituto  de  Siderurgia  da  Universidade  Técnica  de

Aachen, na Alemanha.

Retornando ao seu país de origem, integrou-se ao corpo executivo da Vallourec e

Mannesmann como assistente da Diretoria Industrial da Mannesmann S.A. Em 2003,

graduou-se em Gestão de Negócios pelo IBMEC. Nosso homenageado galgou com

irrepreensível  capacidade  os  degraus  que  o  levariam  ao  topo.  Exerceu

sucessivamente,  no  período  de  1989  a  2004,  as  posições  de  Gerente  do

Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, na Usina Barreiro, Superintendente
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da área de Qualidade, Pesquisa e Desenvolvimento, Superintendente de Qualidade,

Planejamento e Logística da V&M do Brasil, Superintendente da Unidade de Tubos

Automotivos e de Precisão, Superintendente- Geral de Produção, Presidente e Diretor

Operacional da V&M do Brasil. Em 2009, foi conduzido à chefia da Divisão Brasil,

tornando-se  Presidente  dos  Conselhos  Administrativo  da  V&M  do  Brasil  e

Administrativo da Vallourec Sumitomo do Brasil. Assumiu ainda a posição de membro

do Comitê Executivo da Vallourec Internacional, que ocupa atualmente.

O  vasto  currículo  do  nosso  homenageado  registra  ainda  sua  brilhante  atuação

como membro do Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro de Siderurgia, desde

2004. Ele presidiu o Instituto no período de 2008 a 2010 e foi membro do Conselho

Consultivo  da  ABM,  no biênio  2005-2006.  É membro do Conselho  Estratégico da

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais desde 2006. Em sua portentosa

bagagem de conquistas e méritos, constam ainda 33 trabalhos técnicos publicados

sobre processos metalúrgicos e seu modelamento em veículos especializados. Como

um privilegiado amigo desta importante personalidade, não me cabe outro parecer

sobre ele que se distancie daqueles manifestados pela maioria de seus admiradores.

Entre esses, não tenho dúvida, estão a amada filha, Fernanda, e a dedicada esposa,

Rosane Mann Azevedo, às quais estendo nossas homenagens.

Se para Minas nosso Dr. Flávio trouxe por legado um jeito característico do sul-

riograndense, memórias da bombacha e do chimarrão, aqui acolheu a mineirice já

fartamente manifestada em gostos e gestos. Como bom gaúcho, preserva o gosto

pelo  churrasco,  que já  rivaliza  com uma das iguarias  destacadas  da culinária  de

Minas, nosso saboroso leitão à mineira. Os feitos desse homem e sua trajetória à

frente  da  Mannesman  já  lhe  valeram  outras  homenagens:  o  título  de  Cidadão

Honorário de  Belo  Horizonte e a condecoração com a Medalha da Inconfidência,

entre tantos.

Tomo a liberdade de invocar o escritor Augusto Cury, no texto em que ele retrata,

com  rara  propriedade,  homens  incomuns.  Diz  ele:  “para  as  pessoas  dotadas  de

capacidade acima da média, que não encontram qualquer dificuldade em alcançar

êxitos e em realizar  sua cota-parte de trabalho no mundo, para essas pessoas a

compulsão moral  a  não serem nada senão normais  significa  o  leito  de  Procusto:
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mortal e insuportavelmente fastidioso, um inferno de esterilidade e de desespero”.

Finalizando,  quero  dizer  ao  meu  amigo  Flávio,  aos  seus  familiares,  amigos  e

convidados, que Minas se sente honrada de tê-lo nesta data como seu mais novo

cidadão honorário. Desejamos-lhe toda a sorte nos novos desafios que se seguirem

vida afora, sabedor que sou de que em breve o senhor estará integrando o seleto

corpo de executivos da Vallourec & Mannesmann Tubes, na França.

Deixo aqui um pensamento de Voltaire, que a meu ver explica a gloriosa jornada

pessoal e profissional do Dr. Flávio Roberto Silva de Azevedo: “O sucesso sempre foi

a criação da ousadia”. Que seu exemplo, Flávio, seja inspiração para nossos jovens.

E, em deixando este torrão mineiro, não se esqueça de que será sempre um de nós,

um cidadão de Minas.  Leve nosso respeito,  carinho e agradecimento.  Obrigado a

todos e boa noite.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o duo Leque Harmônico Conversa de

Violões, composto pelos músicos André Carvalho e Aulus Rodrigues, que apresentará

a música “Clube da Esquina II”, de Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges, e

um “pot-pourri” de mestres da música brasileira, como Hermeto Pascoal, em “Forró

Brasil”; Luiz Gonzaga, em “Asa Branca”; Villa-Lobos, em “O Trenzinho do Caipira”; e

“Peixe Vivo”, de autoria desconhecida.

- Procede-se à apresentação musical.

Entrega de Título

O locutor - Neste momento, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega do título de Cidadão Honorário

do Estado de Minas Gerais ao Sr. Flávio Roberto Silva de Azevedo, Presidente do

Conselho de Administração da Vallourec & Mannesmann do Brasil e da Vallourec-

Sumitomo Tubos do Brasil, passando-lhes às mãos o diploma. O título de cidadania

traz os seguintes dizeres: (- Lê:) “Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. O

Governador  do Estado de Minas Gerais,  nos termos do Decreto publicado no dia

17/12/2009 e a requerimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

concede ao Sr. Flávio Roberto Silva de Azevedo o título de Cidadão Honorário do

Estado de Minas Gerais, por sua relevante contribuição para o engrandecimento da
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terra  mineira.  Belo  Horizonte,  20/5/2011.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia  e

Deputado Dinis Pinheiro.”

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Célio Moreira e o Vice-Governador Alberto

Pinto Coelho para nos acompanharem.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Sr. Flávio Roberto Silva de Azevedo

Exmos.  Srs.  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais; Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado de Minas

Gerais;  Sylvio  Malta,  Secretário  de  Administração Regional  Municipal  do Barreiro,

representando o Sr. Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Vereador

Ronaldo  Gontijo,  1º-Secretário  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,

representando o Vereador  Léo Burguês,  Presidente da Câmara Municipal  de Belo

Horizonte; Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Meio Ambiente do Estado; Jairo

Lellis  Filho,  Delegado-Geral  e  Chefe  de  Polícia  Civil  do  Estado;  Deputado  Célio

Moreira, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem e ex-colega da

Mannesmann,  a  quem  agradeço  as  palavras  tão  gentis  e  elogiosas;  Alexandre,

Manfred e Tancredo, meus colegas de Diretoria; senhoras e senhores, começa aqui

uma luta com muita emoção. Vamos ver como vou me sair nesta noite, com relação a

este momento. 

É com muita honra, gratidão e, principalmente, com muita emoção que venho a esta

Casa receber o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais. E é com a

mesma emoção  que  agradeço  ao  Deputado  Célio Moreira  a  indicação do meu

nome para tão significativa nominação. Da mesma forma, agradeço também ao

Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  desta  Casa,  e  a  todos  os  demais

Deputados. 

Aqui vivo há mais de 24 anos. Aprendi a gostar da cidade de Belo Horizonte, a amar

Minas e seu povo. Seu jeito, seu clima maravilhoso, seu céu azul desbragado, sua

música degustada com cachaça e torresmo. 

Aprendi aqui a ver as mudanças das cores destas serras, a ver o fogo do minério

acender-se  em  seu  verde-escuro  nas  últimas  labaredas  do  sol,  ao  final  do  dia,

magicamente.
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Disse a alguns aqui presentes sobre esse fenômeno tão bonito. A eles mostrei -

quem aqui presente ainda não viu, por favor, preste mais atenção. É por assim natural

que neste Estado, na minha opinião, a siderurgia tenha tido seu berço e floresça com

tal  força  de  vocação.  Também  foi  assim  natural,  apesar  de  completamente

inesperada,  minha vinda para  cá,  metalurgista  e  siderurgista por  paixão que sou,

naquele  janeiro  de  1987.  Não há Estado  melhor  para  um  siderurgista  se  formar,

crescer e poder sonhar seu futuro como este das Minas Gerais, rico por natureza e

forte pelo povo que abriga.

Quando aqui cheguei,  não conheci a cidade nem suas gentes. Vim chegado de

longe,  da  Alemanha,  contratado  pela  então  Siderúrgica  Mannesmann,  repleto  de

planos  e  inseguranças,  movido  pela  paixão  de  colocar  em  ação  o  que  havia

aprendido na impulsividade, comum a todos nós quando temos 32 anos de idade. Vim

com a família e aqui fui recebido. Muito bem-recebido, com carinho, café e pão de

queijo, como requer a tradição. Fui acolhido, primeiro, pela Eleonora, pelo Lúcio e

pela Renatinha, hoje Dra. Renata, aqui presentes; depois, Tancredo e sua família, o

Júlio, a Magda. Assim foram-me acolhendo muitos, todos esses colegas e amigos

mineiros,  que  aqui  os  tenho.  São  muitos,  impossível  aqui  citar,  muito  menos

categorizá-los. Vejo vocês daqui, e vocês sabem quem são e o que significam para

mim. Por assim ser, considero-me um homem muito rico, muito rico por esta grande

família que tenho, por esta grande família mineira. Sei também que esta honra - cuja

real dimensão tenho - a que hoje faço jus foi tecida com os feitos e o crescimento da

empresa em que tenho a honra e a alegria, principalmente a alegria, de trabalhar e

que se inaugurou em Belo Horizonte em 1954, no mesmo ano do meu nascimento.

A Vallourec & Mannesmann do Brasil,  empresa mineira de destaque no cenário

siderúrgico nacional, tem sido legitimada pelos muitos prêmios nominando-a várias

vezes  melhor  empresa  siderúrgica  do  ano,  traspassa  hoje  o  cenário  nacional  e

coloca-se  como a  maior  contribuinte  também  para  o  sucesso do  grupo  Vallourec

internacional, que pela confiança no Brasil e principalmente pela confiança em Minas,

investe  mais  US$3.000.000.000,00  na  construção  de  sua  segunda  usina  neste

Estado, a maior usina de seu conjunto de usinas no mundo inteiro, com capacidade

para 1 milhão de toneladas de aço, associada com a Sumitomo Metals do Japão. A
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Vallourec Sumitomo do Brasil já nasce gigante, criando mais riquezas para o Estado e

para o País, de cujo projeto tive e tenho a honra de participar ativamente.

Mas me sinto honrado também principalmente porque quase todos os amigos que

tenho  também  são  de  meu  convívio  profissional,  com  poucas,  muito  poucas

exceções. E é graças a toda esta família da VMB e agora da VSB que recebo esta

distinção. Tenho plena consciência disso. Nada se faz sozinho. Não fosse pela ajuda

de  vocês,  não  estaria  aqui  hoje,  nem  teria  na  empresa  a  posição  que  atingi.

Aproveito, pois, a oportunidade para agradecer-lhes a grande ajuda, os aprendizados,

mas principalmente o carinho e o acolhimento. 

Vocês me ensinaram a ser mineiro. E muito. A gostar da cachaça, do fogão a lenha,

do sorvete de queijo com goiabada, das montanhas, por seus vales e por seus picos,

nas  caminhadas que tive oportunidade de fazer  com alguns  de vocês,  nos belos

horizontes que da cidade não é privilégio - pois são muitos, demais da conta, “sô”. Foi

com vocês -  cada um a seu tempo e cada um do seu jeito,  como muitas são as

Gerais, como dito por Guimarães Rosa -, que vim aprender a amar e principalmente a

entender.  Somente  passando  bastante  tempo  no  convívio  com  vocês  por  aqui,

quando  a  mineiridade  já  se  adentrava  em  mim  e  o  “tchê”  lentamente  foi  sendo

substituído pelo “uai”.

Os valores que comigo trouxe aqui encontraram terreno fértil  e muitos parceiros,

para  frutificarem,  na  quietude  mansa  e  velada  de  Minas,  mas  empreendedora,

inovadora,  rica  em  amor  à  pátria  e  à  família  e  de  força  executora  -  confesso  -

excepcional,  traduzindo de forma sábia a mais pura mineiridade. Povo de discreta

mas  profunda  alegria,  sestroso  mas  de  amizade  muito  sincera,  que  conheço  e

desfruto.  Tenho,  pois,  muito  orgulho  de  ser  também  mineiro,  e  se  me permite  a

modéstia, considero-me apto e verdadeiramente agradecido por esta concidadania,

pois do muito que aprendi e dos valores que partilho e assumi aqui, já de coração me

considerava mineiro há muito tempo. Faltava só a cerimônia e a oficialização. Por

falar nisso, gostaria de dizer, de público, que a atitude de reconhecer e homenagear

constitui um ato de desprendimento e de profunda demonstração de consideração e

afeto desta Casa, que muito respeito e que é respeitada no Brasil inteiro. Agradeço

assim, mais uma vez, ao Deputado Célio Moreira, meu colega de Mannesmann, onde
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trabalhamos entre 1984 e 1995. 

Trago no peito ainda, e não poderia ser diferente, a visão dos pampas onde cresci,

mas já há muito o mistério das montanhas, o azul do céu, as riquezas das Gerais

enchem  minha  vida,  meu  coração  e  o  da  minha  família.  Sinto-me  assim  mais

completo,  mais  rico,  como disse  antes:  quantos  podem  ter  a  honra  de  ter  duas

cidadanias do mesmo País amado? De ser mineiro como Santos Dumont, Juscelino,

Pelé, Guimarães Rosa, Drumond e tantos outros. 

Quis Deus que meus pais não pudessem compartilhar as emoções de momentos

como  este,  mas  tenho  certeza  de  que  estão  conosco,  com  minha  família  aqui

presente, alegres como estou, apesar de emocionado, orgulhosos da mineiridade que

matreiramente  costumo  mostrar  na  resposta  que  dou,  como  muitos  aqui  são

testemunhas, quando me perguntam qual a minha cidade de origem - pergunta que

cabe na prudência e discrição mineira, pela desconfiança de meu sotaque -, e então

respondo que nasci em “mais da conta”. Invariavelmente, após algum silêncio, vem a

pergunta: onde é “mais da conta”? Ao que respondo, matreiro e feliz há muitos anos:

“sou mineiro de mais da conta, uai”.

Se em breve parto, embora com o coração meio quebrado, parto feliz, por sabedor

que  tenho  agora  oficialmente  a  cidadania  mineira.  Para  cá  voltarei,  por  decisão

comunicada  e  juramentada,  dentro  de  alguns  anos.  Aqui  construí  com  carinho  e

dedicação minha vida pessoal e profissional, e para cá volto, fiquem certos, de mala e

cuia, nesse caso de chimarrão, com a matula e a mineiridade que jamais perderei,

para encontrar vocês novamente e aqui me estabelecer outra vez. 

O tempo passa muito rápido, mas ele é pleno de aprenderes e “novidadices”, como

nos ensina o mestre Guimarães Rosa. Entre montanhas, cachoeiras, quaresmeiras

estampadas nesse céu azul desbragado das Gerais. Nossas vidas, nesse serpenteio,

nesse sobe-e-desce montanhas, como indica o mestre, estão mesmo nas mãos de

Deus, que toma conta de nós, e o que nos pede mesmo é somente coragem e fé. Um

grande abraço, meu muito obrigado e um até breve. 

Apresentação Musical

O locutor - Neste momento teremos a apresentação do Conjunto de Câmara da

Orquestra  Sinfônica  da  PMMG,  que,  sob  a  regência  do  Subten.  Oscar  Rocha,
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apresentará as  músicas “Hey Jude”  e “The long and winding  road”,  de Lennon e

McCartney.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Vice-Governador do Estado

Caríssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, meu

dileto  amigo,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  com  muita  honra,  nesta  noite  de  gala,

represento o Governador do Estado, Antonio Augusto Anastasia, retornando a esta

tribuna do povo, nesta Casa, que é o poder do cidadão; Sr. Presidente do Conselho

de Administração da Vallourec & Mannesmann do Brasil  e da Vallourec-Sumitomo

Tubos do Brasil,  nosso homenageado,  Flávio Roberto Silva Azevedo.  Também de

forma muito especial  e carinhosa cumprimento os familiares do homenageado,  na

pessoa  de  sua  esposa,  Rosane  Mann  Azevedo,  e  de  sua  filha  Fernanda  Mann

Azevedo; Secretário de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, companheiro de

governo, Dr. Adriano Magalhães Chaves; Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais,  também  companheiro  de  governo,  Delegado-Geral  Jairo  Lellis  Filho;

Secretário  de  Administração  Regional  Municipal  do  Barreiro,  Sylvio  Malta,

representando o Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Márcio Lacerda; 1º-

Secretário da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador Ronaldo Gontijo, neste

ato  representando  o  Presidente  dessa  Casa  Legislativa,  Vereador  Léo  Burguês;

Deputado  Estadual  Célio  Moreira,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

solenidade, companheiro de inúmeras jornadas e dileto amigo, que tão bem honra

esta tribuna e esta Casa. 

Estimado, ilustre e novo cidadão mineiro, Dr. Flávio Roberto Silva de Azevedo e

seus diletos familiares já aqui por mim declinados, quero saudar os ilustres membros

da  família  Vallourec  &  Mannesmann,  dirigentes,  Gerentes,  corpo  técnico  e

funcionários, amigos e convidados, minhas senhoras e meu senhores. Se ontem foi

comemorado em solenidade de gala no Expominas o Dia da Indústria, poderíamos

dizer  que  hoje  é  o  dia  do  industrial  Flávio  Roberto  Silva  de  Azevedo,  Professor

Emérito, autor de dezenas de obras científicas, consagrado executivo e Presidente do

Conselho de Administração da Vallourec & Mannesmann, que recebe a homenagem

de todos os mineiros. 
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Por  iniciativa  do  caro  amigo  e  Deputado  Célio  Moreira,  o  título  de  cidadania

honorária lhe é outorgado, caro Dr. Flávio Azevedo, com o mais elevado sentimento

de  justiça  e  de  reconhecimento  pelos  relevantes  serviços  que,  ao  longo  de

praticamente 25 anos de dedicado trabalho empresarial, vem prestando a Minas e ao

Brasil. 

Não  são  essas,  caro  Dr.  Flávio,  meras  palavras  formais  ou  simplesmente

protocolares.  Seus méritos  já  se projetavam em plena juventude,  quando,  após a

conclusão do seu doutorado em Engenharia na Alemanha,  a  então  Mannesmann

recrutava-o imediatamente, para o seu quadro técnico, como Assistente Industrial de

sua diretoria. 

Valorizando a prata da casa e reafirmando seus méritos humanos e profissionais, a

100% francesa Vallourec, ao assumir o controle do grupo, o conduziu aos mais altos

postos  diretivos,  culminando  com  sua  ascensão  à  Presidência  do  Conselho  de

Administração da empresa. Coube, nesta solenidade, ao Deputado Célio Moreira, por

direito de iniciativa e mérito, destacar os pontos centrais da contribuição que o ilustre

e estimado cidadão honorário tem trazido a nossa gente, a nossa terra. E pode fazê-

lo com o conhecimento de causa de quem trabalhou diretamente com V. Sa. nas

linhas de produção da Vallourec & Mannesmann. Quero, assim, transmitindo-lhe a

saudação e o aplauso do governo de Minas, solidário com esta Casa de todos os

mineiros, promover, nesta ocasião tão especial,  uma breve reflexão sobre os elos

imateriais, caro Dr. Flávio, da tão querida Porto Alegre com a nossa Belo Horizonte.

Mais ainda: sobre as vidas paralelas que parecem correr no sangue de gaúchos e

mineiros, nas páginas de suas histórias, na saga de sua gente. 

Quantas vezes já ouvimos depoimentos de mineiros que sentem, no Rio Grande,

uma espécie  de ar  encantatório,  como se estivessem ali  impregnados da mesma

atmosfera que respiramos aqui, experiência que já vivenciei por algumas vezes. Esse

sentimento  de  irmandade vem de longe,  de  uma Inconfidência  Mineira e de uma

Revolução Farroupilha. Vencidas, elas lançaram, na terra do futuro, as sementes que

germinaram mais tarde na liberdade e na República. Dos Chimangos e Maragatos

nos pagos sulinos aos Luzias e Saquaremas das montanhas mineiras, há um espírito

comum construtor da nacionalidade. Do chimarrão ao pão de queijo, há semelhanças
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no  fruir  de  uma vida  mais  prudente  e  reservada,  que  se  repete  nas  expressões

peculiares aqui ditas do “tchê” e do “uai”.

Na vida política, há pontos de encontro entre os ideais de um Silveira Martins e de

um  Teófilo  Otôni,  de  um Júlio  de  Castilhos,  dando  origem à  saga de  Borges  de

Medeiros, Alberto Pasqualini e Getúlio Vargas, e um Bernardo de Vasconcelos, que

segue  na  vertente  de  um  João  Pinheiro,  confluindo  na  grandeza  de  um  Milton

Campos,  Juscelino  Kubitschek  e  Tancredo  Neves.  Na  literatura  de  um  Érico

Veríssimio e de um chamado João Guimarães Rosa; na poesia de um Quintana ou de

um Drummond, há convergências e afinidades maiores que supõe a vã filosofia. Um

grande intelectual mineiro, por exemplo, Guilhermino Cézar, nascido em Eugenópolis,

na Zona da Mata, depois de viver a semana modernista com a vanguarda do grupo

de Cataguazes, na Revista Verde, foi irresistivelmente atraído pelos pampas gaúchos,

tornando-se Secretário da Fazenda e Presidente do Instituto Histórico e Geográfico

do Rio Grande do Sul. Os exemplos afins não cessam, seja nos versos e canções de

um Lupicínio Rodrigues, seja nas criações poéticas e nos acordes de um Ari Barroso.

Temos, hoje, para completar,  a primeira mulher Presidente do Brasil,  cujo coração

balança entre a sua Minas natal e seu Rio Grande de adoção.

O dever da concisão obriga-me a sintetizar esses elos da história e do coração, que

unem montanhas e gerais aos pampas e às coxilhas do Sul. Saudando o Presidente

da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, função também exercida com brilho pelo

dileto Deputado Célio Moreira, parabenizando-o por tão feliz iniciativa, quero dizer-

lhe, estimado Dr. Flávio Azevedo, que existe uma afinidade ainda mais simbólica·que

enaltece  essa  irmandade.  Dizia  o  Deputado  Célio  Moreira  desta  tribuna,  no

transcurso do Dia Mundial da Água, em março passado, que a água não é um bem

estático, mas sim um recurso natural que não conhece fronteiras. E a natureza bem

confirmou sua tese quando criou as águas irmãs de Minas Gerais e do Rio Grande do

Sul. Senão, vejamos: das Serras da Mantiqueira e da Mata da Corda nascem, em

Minas, as águas dos Rios Grande e Paranaíba. Na divisa com São Paulo, elas se

encontram  para formar  o  curso do Rio  Paraná.  Por  sua vez,  na  divisa de Santa

Catarina e do Rio Grande do Sul, brotam da Serra Geral as águas dos Rios Canoas e

Pelotas: ao se encontrarem, formam em terras gaúchas o curso do Rio Uruguai. É
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quando então o Rio Paraná, com suas nascentes mineiras, enriquecidas por tantas

águas irmãs, vai ao encontro do Rio Uruguai para formarem, ambos, o curso do Rio

da Prata,  o famoso Rio de la  Plata,  que,  entre  a Argentina e o Uruguai,  faz seu

estuário no Oceano Atlântico. Somos ou não somos, gaúchos e mineiros, irmãos pela

própria natureza? No simbolismo dessas águas, caro Dr. Flávio Azevedo, receba este

título como a consagração de uma irmandade primordial - aquela que nos vem de

Deus. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Presidente do Conselho de Administração da Vallourec & Mannesmann

do  Brasil  e  da  Vallourec-Sumitomo  Tubos  do  Brasil,  Dr.  Flávio  Roberto  Silva  de

Azevedo;  Vice-Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,  querido  e  fraterno  amigo

Alberto Pinto Coelho,  que nos honra  com seu contagiante  retorno,  haja vista sua

trajetória extraordinária na Casa dos mineiros e mineiras; Secretário de Administração

Regional  Municipal  do  Barreiro,  Sylvio  Malta,  representando  o  Prefeito  de  Belo

Horizonte,  Márcio Lacerda;  1º-Secretário  da Câmara Municipal  de Belo Horizonte,

amigo Vereador Ronaldo Gontijo, representando o Presidente, Vereador Léo Burguês;

Secretário de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, Adriano Magalhães Chaves;

Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Delegado-Geral Jairo Lellis Filho; e

o  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,  querido,  fraterno,

combativo parlamentar desta Casa, Deputado Célio Moreira, saúdo a todos. Quero

saudar ainda, com muito carinho e afeto, a senhora esposa do Sr. Flávio, Rosane

Mann  Azevedo,  e  sua  filha,  Fernanda  Mann  Azevedo;  e  quero  cumprimentar  os

Diretores  da  Mannesmann,  os  colaboradores,  visitantes,  amigos,  senhoras  e

senhores.

Minas Gerais,  com a  outorga da cidadania honorária  a  Flávio Roberto  Silva de

Azevedo, vem afirmar a indiscutível contribuição do engenheiro e dirigente do Grupo

Vallourec  &  Mannesmann  para  o  crescimento  econômico,  social  e  ambiental  do

Estado. Na origem desta homenagem, figura o reconhecimento do povo mineiro, por

meio de seus representantes, pelos frutos de um importante trabalho que vem, há

alguns anos, gerando recursos para o Estado e emprego e renda para a população.

Além  de  suas  notáveis  qualidades  humanas,  este  gaúcho  de  Porto  Alegre,
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personagem  de  uma  história  empresarial  de  sucesso  e  muita  competência,

estabeleceu  uma longa e  profunda ligação com a  terra  que  escolheu para  viver.

Diplomado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com doutoramento pelo

Instituto de Siderurgia da Universidade Alemã de Aachen, responde por uma carreira

de mais de 20 anos na Vallourec & Mannesmann. Com reconhecimento nacional e

internacional, respaldado por uma alentada produção de artigos especializados, foi

Presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia e é membro do Conselho Estratégico

da Fiemg. Tem se mostrado não só um técnico e um executivo talentoso e dinâmico,

como também alguém que sabe valorizar os recursos humanos de nosso Estado. Por

ter  se  tornado,  de  coração,  um  autêntico  mineiro,  dono  de  uma  personalidade

generosa, ilibada e devotada à nossa sociedade, torna-se oficialmente nosso cidadão

honorário. Esta Casa tem a mais completa convicção de que nosso homenageado

saberá honrar o título, já que para isso não lhe faltam a virtude, a determinação, a

coragem e o denodo pessoal.

Parabéns,  portanto,  Eng.  Flávio  Roberto  Silva  de  Azevedo,  nosso mais  recente

concidadão. Parabéns, Deputado Célio Moreira, por esta bela homenagem, por este

momento  sublime ofertado aos mineiros e mineiras.  Parabéns,  Dr.  Flávio  Roberto

Silva de Azevedo, que, no seu pronunciamento, lutou bravamente contra a emoção,

mas  acabou  por  arrancar,  com  esse  jeito  simples,  com  essa  forma  franciscana,

solícita e espontânea, emoção nos nossos corações. Como dizia o nosso saudoso

José Alencar, o importante é poder voltar para Casa. Vá, sob a luz divina. Cumpra

essa bela missão.  Pode ter  certeza de que Minas estará de braços abertos  e de

coração generoso para recebê-lo. Parabéns, muita luz. Muito obrigado pela presença

e por essa bela e irrepreensível história de vida.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença dos convidados e, cumprido

o  objetivo  da  convocação,  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a especial  de segunda-feira,  dia 23, às  20 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 11ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/5/2011

Presidência dos Deputados Luiz Carlos Miranda e Adelmo Carneiro Leão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Execução do Hino da

Justiça do  Trabalho  -  Palavras do  Deputado Adelmo Carneiro Leão -  Exibição de

vídeo - Palavras do Deputado Luiz Carlos Miranda - Entrega de placa - Palavras do

Desembargador Eduardo Augusto Lobato - Apresentação musical - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Antônio  Júlio  -  Doutor  Viana  -  Luiz  Carlos  Miranda  -

Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Carlos Miranda) - Às 20h15min, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Doutor Viana, 2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Justiça do Trabalho pelos 70

anos de sua criação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Desembargador

Eduardo Augusto Lobato, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região -

Minas Gerais; e Deputado Federal Ademir  Camilo; a Exma. Sra. Desembargadora

Emília  Facchini,  Vice-Presidente Judicial  do TRT da 3ª  Região;  e os Exmos.  Srs.

Desembargador Luiz Otávio Linhares Renaut, Corregedor do TRT da 3ª Região; e

Deputado Adelmo Carneiro Leão, coautor do requerimento que deu origem a esta
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homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Desembargador

Tarcísio Alberto Giboski, Presidente do TRT da 3ª Região no biênio 2006-2007; Juiz

João Bosco de Barcelos Coura, Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça

do Trabalho da 3ª Região - Amatra 3 -; Desembargador Caio Luiz de Almeida Vieira

de Mello,  do  TRT da 3ª  Região;  Desembargador  José Murilo  de  Morais;  Geraldo

Anatólio  da  Silva,  Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  das  Empresas  de

Locação de Minas Gerais; Cassius Magalhães Drummond, Presidente da Associação

dos  Servidores  do  Tribunal  do  Trabalho;  Ildeu  Couto  Balbino,  Presidente  da

Associação Nacional dos Juízes Classistas; Mauro Thibau da Silva Almeida, um dos

mais  antigos  advogados militantes  da  Justiça  do  Trabalho;  Wemerson Lopes  dos

Santos, Presidente do Sintraliza; Jorge André Periquito, Presidente da Fundação de

Educação para  o  Trabalho  de  Minas  -  Utramig  -;  e  Vereador  Márcio  Almeida,  da

Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Execução do Hino Nacional

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  para  ouvir  o  Hino  Nacional,  que  será

interpretado  pelo  Coral  Acordos  e  Acordes,  sob  a  regência  da  maestrina  Marisa

Helena Simões Gontijo,  que será acompanhado pela  Desembargadora Cleube de

Freitas Pereira, Vice-Presidente Administrativa do TRT da 3ª Região.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Execução do Hino da Justiça do Trabalho

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir o Hino da Justiça do Trabalho, de

autoria de Vicente José Malheiros da Fonseca, Juiz do Trabalho da 8ª Região.

- Procede-se à execução do Hino da Justiça do Trabalho.

Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Exmo. Sr. Deputado Luiz Carlos Miranda, coautor do requerimento que deu origem

a esta homenagem, Vice-Presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social e que, neste ato, representa o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta

Casa; Exmo. Sr. Desembargador Eduardo Augusto Lobato, Presidente do TRT da 3ª

Região  -  seja  bem-vindo,  é  um prazer  tê-lo  aqui  conosco -;  Exmo.  Sr.  Deputado
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Federal  Ademir  Camilo;  Exma.  Sra.  Desembargadora  Emília  Facchini,  Vice-

Presidente Judicial do TRT da 3ª Região - é um prazer tê-la conosco nesta Mesa -;

Exmo. Sr. Desembargador Luiz Otávio Linhares Renault, Corregedor do TRT da 3ª

Região - seja bem-vindo -; senhoras e senhores; Deputados; Deputado Antônio Júlio;

Deputado Doutor Viana; meus amigos do TRT da 3ª Região; o termo “justiça”,  às

vezes,  nos permite pensar  em conceitos  subjetivos variados. Para evitar  qualquer

dúvida  sobre  o  que  estamos  tratando,  trouxe  como  referência  o  que  cabe

inteiramente à Justiça do Trabalho, a reflexão do ensaísta francês Jouvert: “A justiça é

a verdade em ação. É amor orientado pela inteligência”. Assim quero apresentar as

minhas palavras para os senhores e as senhoras.

A celebração dos 70 anos da Justiça do Trabalho faz parte do ementário político,

cultural  e cívico da Nação. Evoca um instante redentor na história das conquistas

brasileiras, nos domínios da inteligência e do saber.

Foi  no  dia  1º/5/41  que  o  Presidente  Getúlio  Vargas,  com  aquele  rompante

paternalista  que  eletrizava  multidões,  anunciou  aos  trabalhadores  do  Brasil  a

instalação  da  Justiça  do  Trabalho,  explicando  qual  deveria  ser  sua  missão

institucional.  “Cumpre-lhe”  –  asseverou  –  “defender  de  todos  os  perigos  nossa

modelar legislação social-trabalhista, aprimorá-la pela jurisprudência coerente e pela

retidão e firmeza das sentenças”. Getúlio, personagem importante na construção do

Estado brasileiro moderno, foi um homem marcado por implacável contradição.

Não se lhe pode recusar o mérito de ter  sido detentor de apurada sensibilidade

social.  Mas  também  não  se  pode  olvidar  de  seu  currículo,  como  líder  político

carismático, a atuação despótica que toldou sua primeira passagem pelo governo da

República.  O  assim  chamado  Estado  Novo  conferiu-se  todas  as  prerrogativas

odientas que as tiranias de todos os tempos e de todos os matizes costumavam se

outorgar, apelando para falsos e mórbidos conceitos morais com o fito de jugularem o

espírito humano de forma obsedante e cruel.

Malgrado tão  desairosa circunstância,  o  governo de Getúlio  soube  valer-se dos

recursos poderosos de seu arsenal de normas e praxes autocráticas para intervir de

forma  decisiva  na  questão  social.  Enfrentando  borrascas  de  incompreensões

naqueles setores de sempre, que eram desafeiçoados à ideia das mudanças sociais
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e  que  nutriam  ainda  a  expectativa  de  manter  intacto  na  vida  brasileira  um

relacionamento trabalhista com inspirações no passado escravocrata, criou todas as

condições  necessárias  para a  implantação de uma legislação social  avançada.  O

arcabouço montado previu a intervenção do Estado em setores-chaves.  Abrangeu

política  modernizante  da  economia,  implantação  de  uma  estrutura  sindical

representativa  da  ação  laboral,  culminando  com  a  Consolidação  das  Leis

Trabalhistas, de caráter saudavelmente protecionista.

A Justiça do Trabalho, festejada como notável avanço jurídico, cultural, político e

humanístico, veio no bojo desse processo de transformações que deu ao Brasil, afinal

de contas, nova e enriquecedora feição. Despontou como eixo de uma nova ordem

social.

Nesta precisa hora, altiva e majestosa, cuida de preservar incólume a natureza e a

vanguarda  de  suas  saudáveis  origens.  Constitui  um  dos  pilares  da  convivência

comunitária. Uma convivência que, a tomar por medida a ação da magistratura, tende

pelo  constante  aprimoramento  nos  embates  cotidianos.  Trata-se  de  convivência

essencial  à  unidade  nacional  por  assegurar  suporte  humanístico  e  jurídico  às

empreitadas  já  enfrentadas  e  ainda  por  serem  suplantadas  em  nossa  trajetória

democrática e republicana.

Todos os brasileiros, de todas as categorias sociais e esferas intelectuais, vemos na

Justiça do Trabalho um dos símbolos do Brasil do espírito. Do Brasil da inteligência,

da  criatividade.  Do  Brasil  comprometido  com  o  sentimento  nacional,  que  bebe

inspirações de luta nos valores humanísticos e princípios democráticos. Do Brasil que

abomina as  malquerenças raivosas e  acredita  na força  indomável  do diálogo.  Do

Brasil que, no trabalho coletivo e nos generosos anseios de progresso da gente, do

povo, procura encontrar, por meio da busca serena da conciliação e da divergência

civilizada, sem concessões ao radicalismo desagregador, a paz almejada pela alma

das ruas.

Exmo.  Sr.  Desembargador  Eduardo  Augusto  Lobato,  Srs.  Desembargadores,

Procuradores e Juízes da 3ª Região da Justiça do Trabalho, com a singeleza e a

vibração cívica imanentes às ocasiões históricas marcantes, a Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais – natural e legítimo desaguadouro dos sentimentos e



1766
____________________________________________________________________________

emoções mais genuínos da sociedade, plural em suas manifestações no plano das

ideias  políticas,  solidariedade  unificada  nas  lutas  pelo  bem  comum  –  deseja

expressar-lhes  neste  momento,  pela  nossa  palavra,  ao  ensejo  desta  efeméride,

calorosas  felicitações  pela  inestimável  contribuição que proporcionam à causa do

bem-estar de nossa gente. Considerada pelo Conselho Nacional de Justiça o mais

ágil ramo do respeitável Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho cumpre neste país de

dimensões  continentais,  país  complexo  e  de  conflituosidade  trabalhista  colossal,

papel político do maior relevo na preservação da paz e harmonia social. 

Representativos  dessa  plêiade  de  figuras  exponenciais  do  saber  jurídico,

empenhados na busca do justo equilíbrio nos interesses conflitantes, posicionando-

se, como já disse alguém, como algodão entre cristais no confronto capital “versus”

trabalho,  os  ilustres  integrantes  do  Tribunal  Regional  -  Desembargadores,  Juízes,

Procuradores, a começar pelo Presidente Eduardo Augusto Lobato - são aqui, nesta

solenidade,  louvados  como atores  importantes  na  execução  de  políticas  públicas

essenciais. Participam da construção de um país que se deseja cada vez melhor; de

um  país  ávido  por  regras  básicas  de  convivência  que  passem  por  processo  de

aperfeiçoamento contínuo; de um país que exige, em nome do processo civilizatório,

como ultimato da inteligência e do trabalho, o encurtamento das distâncias abissais

ainda  hoje  existentes  entre  os  que  ocupam,  na  lida  laboral,  as  desconcertantes

extremidades  das  faixas  salariais.  De  um  Brasil  que,  em  função  dessas  crenças

fervorosas, reconhece na Justiça a verdade em ação, uma prática de amor orientada

pela inteligência. De um Brasil, afinal, que, pela soberana opção popular, deseja não

se afastar jamais dos caminhos da justiça em plenitude, do exercício da cidadania

autêntica,  sem  contrafações,  consciente  da  vocação  de  grandeza  que  lhe  está

reservada no plano da criação. 

Acompanhamos,  na  Assembleia  de  Minas,  com  simpatia  e  interesse,  a  ação

judicante fecunda que esse Tribunal desenvolve nas Varas do Trabalho, nos postos

avançados, nos postos de atendimento e nas Turmas Recursais espalhadas por todo

o  Estado.  É  de  inteira  justiça,  pois,  que,  falando  em  nome  do  povo  mineiro,

registremos felicitações as mais calorosas aos magistrados trabalhistas, na pessoa

do Presidente da Corte, Desembargador Eduardo Augusto Lobato.
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A  contribuição  da  instituição,  sob  seu  descortinador  comando,  à  causa  do

desenvolvimento não deixa de ser uma forma de celebração da vida. Envolvemos,

nesses cumprimento, os valorosos serventuários da Justiça do Trabalho, aglutinados

na Asttter, presidida pelo Dr. Cássio Drummond, pelo auxílio valioso que adicionam ao

esforço diuturno do Colégio de Magistrados da 3ª Região, em sua augusta missão de

produzir frutos sociais fecundos. São frutos que, tomando emprestada a refulgente

expressão evangélica, haverão de permanecer para sempre. Obrigado. 

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Com a palavra, o Deputado

Luiz Carlos Miranda, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Deputado Luiz Carlos Miranda

Exmo.  Sr.  Desembargador  Eduardo  Augusto  Lobato,  Presidente  do  TRT da  3ª

Região de Minas Gerais; meu caro colega, amigo e companheiro Deputado Federal

Ademir Camilo, obrigado por sua presença nesta Casa democrática de Minas Gerais;

Exma. Sra. Desembargadora Emília Facchini, Vice-Presidente Judicial do TRT da 3ª

Região -, minha colega, negociamos em muitas e muitas vezes -, é um prazer tê-la

conosco;  Exmo.  Sr.  Desembargador  Luiz  Otávio  Linhares  Renault,  Corregedor  do

TRT  da  3ª  Região,  muito  obrigado  pela  presença;  Exmo.  Sr.  Deputado  Adelmo

Carneiro  Leão,  coautor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,

companheiro,  amigo,  homem  público  exemplar,  muito  nos  orgulha  ser  seu

companheiro e parceiro nesta Casa; Deputado Doutor Viana, Deputado Antônio Júlio,

serventuários da Justiça e dirigentes sindicais presentes e convidados, boa noite.

Senhores magistrados da Justiça do Trabalho, estamos completando 70 anos da

implantação da Justiça do Trabalho, criada em 1941, e a Consolidação da Legislação

do Trabalho, em 1943. Em nosso Estado de Minas Gerais, a Justiça do Trabalho é

uma das mais eficientes de todo o Brasil. Modernizando-se e inovando ao longo de

seus 70 anos,  nossa Justiça  do  Trabalho  cresceu  e  expandiu  sua jurisdição.  Em

2004,  a  Emenda  à  Constituição  nº  45  ampliou  sua  competência,  ajustando  suas

tarefas aos desafios contemporâneos.
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No  curso  dessa  caminhada,  em  nível  nacional,  a  Justiça  do  Trabalho  vem

penetrando no espaço então ocupado pela Justiça Estadual comum. Essa crescente

abrangência reflete, lamentavelmente, a fraqueza do quadro social,  pela crescente

ampliação do número de assalariados; com isso, novas situações vão surgindo e,

com elas, maiores são os esforços dos que se dedicam a esse ramo especializado

que é a Justiça do Trabalho. 

Necessário  se  faz  ressaltar  e  destacar  a  atuação  marcante  e  corajosa  dos

Desembargadores e Juízes do Trabalho da 3ª Região que, em todo o vasto território

de  nossa  Minas  Gerais,  estão  empenhados  para  assegurar  aos  cidadãos  um

julgamento  rápido  para  os  pleitos  e  conflitos  do  capital  e  do  trabalho,  quer  na

interpretação dos textos legais, muitos já ultrapassados, quer admitindo o surgimento

de  novos  direitos,  agindo  como se  legisladores  fossem,  impelidos  pelo  dever  de

corresponder à angustia e à necessidade dos que proteção jurisdicional procuram,

principalmente os trabalhadores que nesta Casa representamos, pelas condições de

trabalho e salário degradantes e em total violação aos preceitos fundamentais e à

dignidade da pessoa humana a que são submetidos diuturnamente.

Sr. Presidente, senhores Deputados e Deputadas, senhores membros do Judiciário

Trabalhista, posso afirmar, com certeza absoluta, que esta é uma justa homenagem à

Justiça do Trabalho, em especial à Justiça do Trabalho de nosso Estado de Minas

Gerais, que exerce papel importante na evolução das relações laborais, porque sem

ela nossa situação teria sido muito pior  que a de hoje. Além do que já dissemos,

também ela  realiza  e  concretiza  um papel,  que é  o  educativo.  Desde que iniciei

minhas  atividades  na  direção  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Metalúrgicos  de

Ipatinga, há alguns anos, o clima nas empresas de todo o País era de repressão e

opressão,  porque  elas  ainda  não  reconheciam  a  importância  da  humanização  do

trabalho.  Nossa  Justiça  do  Trabalho  tem  o  papel  importante  de  interceder  nas

negociações  pela  manutenção  de  direitos  conquistados  e  pela  promoção  de

melhorias nos contratos de trabalho, fazendo com que as empresas mantenham com

os  trabalhadores  uma  relação  equilibrada,  além  do  desafio  de  prevenir  ações

individuais no Judiciário, por meio do diálogo permanente com os empregados. Por

isso essas justas homenagens à Justiça do Trabalho de Minas Gerais. Parabéns a
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vocês  que dedicam as  suas vidas  a  fazerem  justiça  aos  trabalhadores  de  Minas

Gerais. Obrigado.

Entrega de Placa

O locutor  -  Neste  momento  o  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  representando  o

Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  Deputado Dinis  Pinheiro,  fará a entrega ao

Desembargador  Eduardo  Augusto  Lobato,  Presidente  do  Tribunal  Regional  do

Trabalho da 3ª Região, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue

traz  os  seguintes  dizeres:  ”Criada em 1941,  a  Justiça  do  Trabalho  acompanha o

progresso de nosso país e continua evoluindo aprontando-se para o futuro, com a

constante  preocupação  em  modernizar  seus  serviços.  Concebida  como  instância

responsável por harmonizar conflitos entre patrões e empregados, vem aplicando a

lei  trabalhista  com equidade e  probidade.  A Assembleia  Legislativa  do  Estado de

Minas Gerais presta à Justiça do Trabalho, na passagem de seu 70º aniversário, justa

e merecida homenagem”.

O Sr.  Presidente (Deputado Luiz Carlos  Miranda)  -  Convido o  colega Deputado

Adelmo Carneiro Leão a nos acompanhar, por gentileza.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Desembargador Eduardo Augusto Lobato

Deputado Luiz Carlos Miranda,  coautor  do requerimento que deu origem a esta

homenagem, Vice-Presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social da Assembleia Legislativa, neste ato representando o Deputado Dinis Pinheiro,

Presidente desta Casa; Deputado Adelmo Carneiro Leão, coautor do requerimento

que  deu  origem  a  esta  homenagem;  Deputado  Federal  Ademir  Camilo;

Desembargadora  Emília  Facchini,  Vice-Presidente  Judicial  do  TRT da  3ª  Região;

Desembargadora Cleube de Freitas Pereira, Vice-Presidente Administrativo do TRT

da 3ª Região; Desembargador Luiz Otávio Linhares Renault, Corregedor do TRT da

3ª  Região;  Juiz  João  Bosco  de  Barcelos  Coura,  Presidente  da  Amatra  3;

Desembargador  Tarcísio  Alberto  Giboski,  ex-Presidente  do  TRT;  advogado  Mauro

Thibau  da Silva  Almeida,  nosso  decano da Justiça  do  Trabalho;  Srs.  Deputados;

Desembargadores; Juízes; servidores do Tribunal; demais autoridades; senhoras e

senhores, boa noite.
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Tenho a satisfação e a honra de dirigir-lhes algumas considerações a respeito da

Justiça do Trabalho, que, neste mês de maio, está completando 70 anos de serviços

prestados ao nosso país. De início, entendo que é importante referir-me ao fato de

que essa é também a idade do Brasil, que evoluiu de uma sociedade eminentemente

rural  para  transformar-se  na  6ª  economia  mundial,  com  um  parque  industrial

diversificado e o domínio de uma tecnologia sofisticada. E concluir que é natural que

assim ocorra,  pois  não se pode pretender  que  um país  seja  industrializado,  sem

contar com uma legislação de proteção ao trabalhador e uma Justiça que faça com

que ela seja observada pelos agentes do capital e do trabalho, a fim de que haja

disciplina  e  harmonia  entre  esses  dois  fatores  que  impulsionam  o  progresso  de

qualquer  sociedade  moderna.  É,  portanto,  da  maior  relevância  conhecermos  a

história da Justiça do Trabalho, que caminha “pari passu” com a deste país, cada dia

mais urbano e complexo, desafiando nossa educação e cultura a dar uma resposta

correta  aos  problemas  que  se  multiplicam  numa  velocidade  vertiginosa  no

relacionamento entre o capital e o trabalho. Problemas que, malgrado o esforço de

quantos se envolvam diretamente como elementos de sua equação - legisladores,

Juízes,  Promotores  Públicos,  advogados  e  servidores  -,  ainda  não  foram

suficientemente solucionados, o que ocasiona as enormes desigualdades sociais e

regionais da nossa realidade nacional.

Em  primeiro  plano,  sublinho  a  necessidade  de  que  os  trabalhadores  e  os

empresários tenham, num nível superior da consciência, o entendimento de que o

trabalho regular,  com carteira de trabalho assinada e as obrigações trabalhistas e

previdenciárias observadas com rigor, é fundamental para que a criação da riqueza

seja acompanhada de uma melhor distribuição da renda.  E, igualmente, para que

aqueles  que  a  produzem  e  gerem  possam  gozar  de  boa  saúde  e  de  uma

aposentadoria, que, efetivamente, venha a premiá-los no outono da vida. Exemplos

do que acabo de dizer todos podemos colher na história do século XX. Um período

marcado por grandes avanços nas ciências, mas também por enormes catástrofes

políticas e sociais. E essas tragédias de revoluções sangrentas e guerras mundiais,

que banalizaram a violência e o genocídio,  foram provocadas principalmente pela

incompreensão dos efeitos da industrialização no tecido social e no seio das famílias
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das classes trabalhadoras. Efeitos dramáticos que levaram à formulação de doutrinas

radicais  e  desumanas,  confirmando  a  advertência  do  filósofo  alemão  Friedrich

Nietszche: “Tome cuidado ao enfrentar as monstruosidades, pois você correrá o risco

de se transformar num monstro”.

Mas, ainda que a duras penas, a lição foi aprendida pelas sociedades que hoje

despontam no concerto das nações mais adiantadas. Prova disso é que a Alemanha,

a Itália e o Japão, para ficarmos com os três países que iniciaram o segundo conflito

global  do  século  passado  e  que  adotaram  uma  dessas  doutrinas  aqui  aludidas,

ressurgiram das cinzas como sociedades livres e com economias fortes num relativo

pequeno  lapso  de  tempo.  Por  quê?  Como  conseguiram  essa  proeza?  Porque

responderam aos desafios de cuidar de garantir uma seguridade social com justiça e

dignidade, além de uma distribuição da renda produzida pelo trabalho que não seja

ofensiva aos princípios universais da fraternidade e da solidariedade humana. E o

trabalho,  isto é,  com carteira assinada e obrigações trabalhistas  e previdenciárias

criteriosamente observadas, é a primeira e maior garantia de que nosso futuro como

Nação livre e próspera precisa para se materializar. Dessas obrigações, a Justiça do

Trabalho é a principal fiadora. E por isso mesmo ela tem ampliado, em prol do bem-

estar  comum, a abrangência de sua jurisdição em todo o território  nacional  e por

todas as formas de prestação de serviços pelo  homem. E também tem investido

decididamente na tecnologia digital e na maior transparência e emprego de novas

formas de comunicação com a sociedade, de que são exemplos o processo virtual,

em fase de implantação, e a criação da rádio e da TV do TRT. Todavia, o volume cada

vez maior das causas trabalhistas, que não tem a contrapartida ideal no aporte de

recursos financeiros a ela destinados, além de uma legislação processual carente de

melhor  adaptação  à  nossa  realidade,  ainda  não  permite  que  se  cumpra  o

mandamento constitucional da prestação jurisdicional em tempo razoável na instância

superior.  Cientes  disso,  o  Poder  Judiciário  da  União  e  o  deste  Estado  de  Minas

Gerais, numa estreita cooperação com o Legislativo Estadual e o Ministério Público

do Trabalho, vêm promovendo anualmente a conciliação como solução mais rápida e

vantajosa para as partes das diversas lides em andamento, o que tem surtido efeitos

que superam as melhores expectativas.
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É outra  questão que precisa  ser  enfrentada com determinação,  qual  seja  a  de

difundir  na  sociedade a  consciência  de  que a  solução negociada das  pretensões

contraditórias,  mormente sob o patrocínio  dos profissionais  do direito  e  diante de

fiscais que orientem as partes em face da legalidade de seus atos, é a forma mais

civilizada, econômica e célere de conclusão de uma demanda judicial.  E atuar no

sentido dessa conscientização é um dever indeclinável de todos nós, especialmente

daqueles que exerçam um papel de liderança e possam exaltar essa virtude perante

a sociedade, tal como os senhores parlamentares e os jornalistas.

São essas as considerações que, em resumo, eu gostaria de deixar, para que sobre

elas os senhores reflitam detidamente e com a intenção sincera de se aplicarem para

traduzi-las em favor da sociedade que representam. E com esse apelo eu concluo

minhas palavras, agradecendo a todos os que aqui compareceram o prestígio de sua

ilustre presença. Muito obrigado. 

Apresentação Musical

O locutor - Teremos agora mais uma apresentação do Coral Acordos e Acordes,

que apresentará a música “We shall overcome”.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

A comemoração, nesta Casa, dos 70 anos da Justiça do Trabalho representa a

celebração pelo povo mineiro de uma conquista histórica, fruto de longa e conflituosa

reivindicação social, na busca de uma solução para os conflitos trabalhistas, inerentes

à evolução que continuamente perpassa nossa vida coletiva.

As  relações  de  trabalho  no  século  XX  eram  fruto  da  urbanização,  com  o

desenvolvimento de novos segmentos econômicos, como a prestação de serviços e

com  a  expansão  e  a  modernização  da  atividade  comercial.  São  também  uma

decorrência positiva do final da escravidão, com o surgimento de mão de obra livre e

assalariada. A nova situação logo incidiria em conflitos não previstos na legislação da

época.

A questão social do trabalho, deixando a esfera do direito civil, passa então à linha

de frente das questões políticas e jurídicas, culminando, no governo Vargas, com a

montagem, tanto da estrutura da Justiça do Trabalho quanto da legislação trabalhista.
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Logo  após,  é  promulgada  a  consolidação  das  leis  do  trabalho,  reunindo  vasta

legislação  sobre  o  tema.  Hoje,  fazendo  parte  do  quotidiano  de  todos  os  nossos

cidadãos, a instituição vem promovendo o entendimento entre patrões e empregados,

dada  a  sua  concepção  conciliatória.  Recentes  mudanças  na  Constituição  e  na

Consolidação das Leis do Trabalho moldaram o perfil atual da instituição, refletindo as

transformações  econômicas  e  sociais  vindas  no  bojo  do  desenvolvimento  da

democracia brasileira. Uma das mais relevantes consequências resulta no aumento

de  suas  competências,  como  a  execução  das  contribuições  previdenciárias,

decorrentes  de  suas  sentenças  ou  de  penalidades  administrativas  impostas  por

órgãos de fiscalização do trabalho. Estes 70 anos de história,  em que o papel da

Justiça do Trabalho foi, pouco a pouco, avultando-se, constitui um reflexo da própria

evolução de nossa sociedade.

Quando o Brasil vem se tornando um protagonista de peso na cena mundial, neste

momento  de  profundas  transformações  no  equilíbrio  da  geopolítica,  a  Justiça  do

Trabalho vem, apropriadamente, modernizando-se para os novos tempos. É assim

que o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais tem funcionado como grande

referência para os demais órgãos, ao tomar providências que levam em conta as

necessidades  do  futuro.  Dessa  forma,  além  do  processo  eletrônico  judicial,  vem

levando a cabo a descentralização de turmas recursais, em busca de mais dinamismo

e maior rapidez e eficiência. Por isso nos passa essa imagem consolidada, advinda

de uma tradição de respeito e solidez, que se renova com a devida flexibilidade dessa

abertura para o futuro.

São,  portanto,  70  anos  de  respeito,  por  parte  dos  cidadãos  e  das  demais

instituições, que estão sendo hoje comemorados. Temos a mais plena confiança de

que a Justiça do Trabalho continuará a ser merecedora de nossa profunda e legítima

admiração. Muito obrigado.

Desembargador,  antes  de  encerrar  esta  reunião,  quero  apenas  fazer  uma

brincadeira. No dia 31 de dezembro, saiu um operário Presidente; hoje aqui está um

operário Presidente da Assembleia. Como os tempos mudam!

Encerramento

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  manifesta  seus  agradecimentos  pela  honrosa
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presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 24, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 24/5/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E

DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/4/2011

Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

membro da  Comissão de Direitos  Humanos,  e  Celinho  do Sinttrocel,  membro da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Está, presente, também, o

Deputado  Rogério  Correia.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Durval Ângelo, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida, por se

tratar da primeira reunião dessas Comissões. A Presidência informa que a reunião se

destina a debater as condições de saúde do trabalhador em Minas Gerais, em razão

da passagem do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Doenças e Acidentes do

Trabalho. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Rosângela  Ferreira  Mendes  Salgado,  Referência  Técnica  de  Reabilitação

Profissional  da  Superintendência  Regional  do  INSS  -  Sudeste  II,  representando

Manoel  Ricardo  Palmeira  Lessa,  Superintendente;  Fátima  Terezinha  Fonseca

Lagares, Auditora Fiscal do Trabalho, representando Alysson Paixão Oliveira Alves,

Superintendente da  Superintendência  Regional  do Trabalho e Emprego em Minas

Gerais  -  SRTE-MG  -;  Maria  Abadia  de  Souza,  membro  da  Central  Geral  dos

Trabalhadores  do  Brasil  -  CGTB-MG  -,  representando  Cosme  Ricardo  Gomes

Nogueira,  Presidente  da  entidade;  Dima  Eliza  Corrêa  Santos,  Diretora  de

Comunicação  da  Intersindical;  e  os  Srs.  Celso  Amorim  Salim,  Chefe  do  Centro

Regional de Minas Gerais da Fundacentro; Antônio da Costa Miranda, Presidente da

Nova Central Sindical dos Trabalhadores de Minas Gerais - NCST -; Gilson Luiz Reis,

Presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais - Sinpro Minas -

e Presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB -; Vandeir
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Messias  Alves,  Secretário  de  Organização,  representando  Rogério  Fernandes,

Presidente da Força Sindical Minas; Jordano Carvalho dos Santos, responsável pela

Secretaria  de  Saúde  e  Segurança  no  Trabalho,  representando  Gilberto  Antônio

Gomes, Coordenador da Diretoria Executiva da Central Sindical e Popular - Conlutas

-;  Sérgio  Miranda,  Presidente  do  Partido  dos  Trabalhadores  de  Belo  Horizonte;

Denilson Martins, Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil; Vilson Luiz

da Silva,  Presidente da Fetaemg; Marco Antônio  de Jesus,  Presidente da Central

Única  dos  Trabalhadores  de  Minas  Gerais;  Hamilton  Dias  de  Moura,  Diretor  de

Organização de Relações Sindicais e Institucionais da Confederação Nacional dos

Trabalhadores em Transportes Terrestres; Padre João, Deputado Federal, os quais

são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao

Deputado Celinho do Sinttrocel, autor do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para

que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/5/2011

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Luiz  Carlos  Miranda,  Celinho  do  Sinttrocel  e  Ivair  Nogueira

(substituindo  o  Deputado  Tadeuzinho  Leite,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco

Minas  sem  Censura),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Carlos Miranda, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
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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 199, 493, 532 e 717/2011,

no 1º turno (Deputada Rosângela Reis), 875 e 952/2011, em turno único (Deputado

Tadeuzinho Leite), 905 e 964/2011, em turno único (Deputado Luiz Carlos Miranda).

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  583/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 1, que apresenta (relator: 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 205, 631 com a Emenda nº 1,  747, 748, 750, 770, 830, 870,

887/2011, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 887, 498, 543 e 545/2011.

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 Deputado Celinho do Sinttrocel (2) em

que  solicita  sejam  realizada  reuniões  conjuntas  com  a  Comissão  de  Direitos

Humanos  para  debater  as  consequências  para  o  Município  de  Ouro  Preto,  em

decorrência das mudanças ocorridas na fábrica Novélis; e as consequências para o

Município de Itajubá,  em decorrência das mudanças ocorridas na fábrica Imbel.  A

Presidência recebe, para posterior apreciação, requerimentos dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita seja encaminhado ofício aos Senadores Aécio Neves,

Itamar Franco e Clésio Andrade pedindo que votem a favor da aprovação da Proposta

de Emenda à Constituição nº 33/2009; Celinho do Sinttrocel (11) em que solicita seja

encaminhado  ao  Sr.  Arlélio  Carvalho  Lage  Procurador-Chefe  da  Procuradoria

Regional  do  Trabalho  de  Minas  Gerais  pedido  de  informações  e  cópia  da

Representação nº 1.626/2005 e dos autos do Inquérito Civil nº 00656.2008.03.000/2;

seja encaminhado ao Sr. Alysson Paixão de Oliveira Alves Superintendente Regional
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do  Trabalho  e  Emprego  de  Minas  Gerais  pedido  de  informações,  em  forma  de

relatório,  das  solicitações  referentes  a  acidentes  e  doenças  de  trabalho,  de

fiscalização recebidas,  realizadas  e  não  realizadas  e  o  motivo  da  não realização

delas, recebidas por essa Superintendência nos anos de 2009, 2010 e 2011; seja

encaminhado ao Sr. Garibaldi Alves Filho, Ministro da Previdência Social, pedido de

providências para a não criação de regras visando a impedir ou a dificultar a pensão

por viuvez no Brasil; seja encaminhada manifestação de apoio ao Deputado Federal

Arnaldo Jordy, autor do Projeto de Lei Federal nº 447/2011, que tramita na Câmara

dos Deputados, e que solicite ao relator, Deputado Leonardo Quintão, celeridade na

análise e na tramitação do referido projeto, solicitando, ainda, que seja dada ciência

desse requerimento ao Deputado Federal Marco Maia, Presidente da Câmara dos

Deputados;  seja  encaminhado  à  Coordenação-Geral  de  Recursos  Humanos  do

Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  pedido  de  informações  sobre  as  providências

tomadas para expedir documento junto à Polícia Federal, conforme direito adquirido

pela Lei Federal nº 11.501, de 11/6/2007, que autoriza o porte de armas por parte dos

Auditores  Fiscais  do  Trabalho,  solicitando,  ainda,  que  seja  dada  ciência  desse

requerimento à Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho de Minas Gerais e ao

Sindicato  Nacional  dos  Auditores  Fiscais  do  Trabalho;  seja  encaminhada

manifestação de protesto ao Ministério de Trabalho e Emprego contra a política de

cortes  no  orçamento  adotada  pelo  governo  e  seja  introduzido  um  processo  de

reestruturação  e  investimentos  para  a  valorização  profissional  dos  trabalhadores

lotados na Superintendência do Trabalho e Emprego de Minas Gerais, solicitando,

ainda, que seja dada ciência desse requerimento à Associação dos Auditores Fiscais

do  Trabalho  de  Minas  Gerais  e  ao  Sindicato  Nacional  dos  Auditores  Fiscais  do

Trabalho; seja encaminhado ao Ministério do Planejamento pedido de providências

para efetivar os 220 concursados aprovados para Auditor  Fiscal do Trabalho, bem

como inicie uma política de valorização dos servidores da classe, solicitando, ainda,

que seja dada ciência desse requerimento à Associação dos Auditores  Fiscais do

Trabalho de Minas Gerais e ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho;

seja encaminhado à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE - de

Minas  Gerais  pedido  de  informações  sobre  a  lista  das  100 empresas  onde mais
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ocorreram acidentes de trabalho e do afastamento por doença de trabalhadores no

Estado, nos últimos cinco anos e solicitando os dados dos acidentes de trabalho por

cidades de Minas Gerais nos últimos cinco anos; seja encaminhado ao Ministério do

Trabalho e Emprego pedido de informações sobre as análises de acidente fatais em

Minas Gerais realizadas nos últimos cinco anos; seja encaminhado à Secretaria de

Administração pedido de informações sobre os dados relativos ao afastamento de

servidores públicos por motivo de acidente e doenças laborais,  com detalhamento

das causas, tempo de afastamento e cidades de origem; seja realizada reunião de

audiência  pública  para  discutir  os  parâmetros  e  métodos  de  funcionamento  do

programa Rede Mineira de Trabalho do Governo do Estado. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Duarte Bechir - Luiz Carlos

Miranda. 

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/5/2011

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Antônio Lerin, por indicação

da  Liderança  do  Bloco  Parlamentar  Social),  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da aprovação  de  requerimento  do  Deputado  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.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. São aprovados relatórios das

visitas realizadas por esta Comissão à Arsae e à Copanor, nos dias 2 e 3 de maio

deste ano, respectivamente, os quais são arquivados junto com os documentos da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados
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requerimentos dos Deputados André Quintão (2) em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de providências para que edite decreto convocando

a realização, no âmbito do Estado, da 1ª Conferência Estadual de Transparência e

Participação Social - Consocial - realizada pela Controladoria-Geral da União, com o

tema "A sociedade no acompanhamento da gestão pública", até o dia 10 de junho,

em conformidade com o calendário nacional da Conferência; sejam encaminhados ao

Governador do Estado os relatórios das visitas realizadas por esta Comissão à Arsae

e à Copanor, nos dias 2 e 3 de maio deste ano, respectivamente; Carlin Moura em

que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de

Segurança Pública, no Município de Malacaxeta, para debater e buscar soluções, em

audiência  pública,  para  as  questões  relacionadas à segurança pública  na cidade.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2011.

André Quintão, Presidente. 

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/5/2011

Às 9h10min, 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  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 comunica o recebimento

da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/5/2011:

ofícios dos Srs. Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente Regional da Polícia

Rodoviária Federal; Francisco Chavier Faria Júnior, Presidente da Câmara Municipal

de Caldas; Denílson Aparecido Martins, Presidente do Sindicato dos Servidores da

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, e Maurílio Zacarias Gomes, Presidente da

Câmara Municipal de Ouro Preto.  O Presidente acusa o recebimento do Projeto de
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Lei  nº  865/2011,  no  1º  turno,  para  cuja  relatoria  designou  o  Deputado  Sargento

Rodrigues.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

569,  624,  626  e  638/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita

seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre os

valores arrecadados com a Taxa de Segurança Pública nos últimos cinco anos, bem

como sobre a destinação dada aos recursos. A Presidência recebe requerimento do

Deputado Alencar da Silveira Jr. em que solicita seja realizada reunião conjunta desta

Comissão e das Comissões de Direitos Humanos e de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas para debater a proibição da circulação de motos no Mercado Livre de

Produtos  da  Ceasa-MG,  em  Contagem.  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 maio de 2011.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Cássio Soares.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/5/2011

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira,  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa  e  Sávio  Souza  Cruz,

membros  da  supracitada  Comissão.  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  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
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1.048/2011, em turno único (Deputado Gustavo Corrêa). 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 discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 246/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Célio Moreira (3) em que solicita seja realizada reunião

de audiência  pública  para debater  o envenenamento  e a  morte de cães,  gatos  e

pássaros no Estado; seja realizada reunião de audiência pública para debater a atual

situação das barragens de rejeitos sólidos no Estado; seja realizada visita conjunta

com  a  Comissão  de  Minas  e  Energia  ao  Chefe  do  3º  Distrito  do  Departamento

Nacional de Produção Mineral - DNPM -, com sede nesta Capital, para verificar a

compatibilização  das  outorgas  concedidas  (autorizações  de  lavra)  e  as  normas

ambientais  estaduais;  e  Délio  Malheiros  (2)  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Copasa-MG pedido de informações, de forma pormenorizada, sobre os investimentos

em  preservação  e  proteção  ambiental  nas  bacias  hidrográficas  exploradas  pela

empresa, nos últimos cinco anos, esclarecendo se o valor investido corresponde ao

percentual  mínimo  em  relação  ao  lucro  da  companhia,  conforme  exige  a  Lei  nº

12.503,  de  1997;  e seja encaminhado à  Cemig pedido  de  informações,  de forma

pormenorizada, sobre os  investimentos em preservação e proteção ambiental  nas

bacias hidrográficas exploradas pela empresa, nos últimos cinco anos, esclarecendo

se  o  valor  investido  corresponde  ao  percentual  mínimo  em  relação  ao  lucro  da

companhia,  conforme  exige  a  Lei  nº  12.503,  de  1997.  A  Presidência  recebe

requerimentos dos Deputados Arlen Santiago em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública no Município de Montes Claros para debater a mata seca no

Novo Código Florestal Brasileiro, em razão da importância da agricultura na economia

e  da  nova  realidade  rural  brasileira;  Rômulo  Veneroso  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para realizar estudo

sobre  o melhor  modo de incentivar  as  empresas  produtoras  de  sacolas  plásticas

tradicionais  a  se  adaptarem  para  a  produção  de  sacolas  oxibiodegradáveis  ou

biodegradáveis; e Délio Malheiros em que solicita seja realizada visita conjunta com a
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Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte aos maiores supermercados

de  Belo  Horizonte  para  verificar  o  comportamento  dos  consumidores  diante  da

proibição da distribuição gratuita das sacolas plásticas pelo comércio varejista, bem

como  o  excesso  de  plástico  utilizado  nas  embalagens  dos  diversos  produtos.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/5/2011

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Em  seguida,  comunica  o  recebimento  de  convite  do  Presidente  da  Comissão de

Defesa do  Consumidor  e  do  Contribuinte  para  participar  da  reunião  de  audiência

pública, em 17/5/2011, com a finalidade de debater o projeto de modernização do

Mercado  Distrital  do  Cruzeiro,  e  registra  a  presença  dos  Srs.  William  Alvorada,

Vereador do Município de Uberlândia, e Pedro Wilson, Chefe de Gabinete. 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 643/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  É

recebido pela Presidência o requerimento da Deputada Liza Prado em que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  à  Secretaria  de

Planejamento e Gestão, à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, ao Senai e
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ao  Senac  pedido  de  providências  para  a  preparação,  principalmente  quanto  ao

idioma, de funcionários da rede hoteleira, taxistas e demais envolvidos diretamente

no atendimento ao público, para que possam melhor atender aos turistas que virão

para  as  cidades  escolhidas  como  subsede  (centro  de  treinamento)  da  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, 24 de maio de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Vanderlei Miranda.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/5/2011

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros e

Duilio de Castro, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a

Deputada  Luzia  Ferreira  e  o  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Havendo  número

regimental,  o  Presidente,  Deputado  Délio  Malheiros,  declara  aberta  a  reunião  e,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita ao membro

da Comissão presente  que a  subscreva.  A Presidência informa que a  reunião  se

destina  a  debater  o  projeto  de  modernização  do  Mercado  Distrital  do  Cruzeiro,

apresentado  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte,  em  especial  as  possíveis

consequências de sua implantação, e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cláudia

Teresa Pereira Pires, Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil; Patrícia Claire

Caristo, Presidente da Associação dos Cidadãos do Bairro Cruzeiro, e os Srs Raphael

Guimarães Andrade, Secretário Municipal Adjunto, representando o Sr. Marcello de

Lima Santiago Faulhaber Campos, Secretário Municipal de Desenvolvimento da PBH;

Júlio  Cesar  Santos  Vidigal  Amaro,  Diretor  da  Santec  Empreendimentos;  Wayne

Stochiero  Vasconcelos  Caetano,  Presidente  da Acomec;  João Antônio  Valle  Diniz,

arquiteto, 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
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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, 24 de maio de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Carlos Henrique.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/5/2011

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Cássio Soares, membros da supracitada Comissão. Está

presente,  também,  o  Deputado  André  Quintão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, com

representantes  dos  Municípios,  a  implantação  de  medidas  socioeducativas  e  a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Jussara do Carmo Vieira, Assessora Técnica

de Assistência Social da Associação Mineira de Municípios - AMM -, representando

Ângelo Roncalli, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Pará e Presidente da AMM;

Adelaide Dutra, Secretária Municipal de Assistência Social de Betim; Andrea Mismoto

Carelli,  Promotora  e  Justiça  e  Coordenadora  do  Centro  de  Apoio  Operacional  às

Promotorias  de  Infância  e  Juventude -  CAO-IJ  -;  Maria  Alice  da Silva,  Secretária

Executiva da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas

Gerais;  Adriele  Gonçalves,  integrante  do  Projeto  Tambores  de  Betim,  e  os  Srs.

Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas;

Antônio  Carlos  Resende,  Prefeito  Municipal  de  São  Joaquim  de  Bicas  e  Diretor

Financeiro da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte

-  Granbel  -,  representando  Rogério  Avelar,  Presidente  da  Granbel,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada

Maria Tereza Lara,  autora 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

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  Maria  Tereza  Lara  e  dos  Deputados

Cássio Soares e João Leite (4) em que solicitam sejam encaminhados à AMM e à

Granbel as notas taquigráficas da reunião e apelo para que essas entidades deem

prosseguimento ao debate e às iniciativas para a implantação e o cumprimento das

medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -,

em  particular  a  liberdade  assistida  e  a  prestação  de  serviços  à  comunidade,

solicitando ainda que sejam convidadas para esse debate a Frente de Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais e entidades ligadas ao tema;

seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para

acompanhar a situação prisional e devida alocação de recursos em São Joaquim de

Bicas,  considerando-se  a  proporção  atual  entre  a  população  local  e  a  população

prisional no Município e que o órgão verifique a possibilidade de implantação de um

centro  socioeducativo  na  cidade;  sejam  encaminhados  ao  Secretário  de  Defesa

Social as notas taquigráficas da reunião e pedido de informações sobre o índices de

violência no Município de São Joaquim de Bicas; sejam encaminhados ao Secretário

de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil cópia do ofício da Câmara Municipal de

Caldas e pedido de providências para manter o plantão regional na Delegacia de

Polícia  desse  Município,  e  não  transferi-lo  para  Poços  de  Caldas;  do  Deputado

Alencar da Silveira Jr. em que solicita seja realizada reunião conjunta da Comissão,

da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras  Públicas,  para  debaterem  a  proibição  da  circulação  de  motos  dentro  do

Mercado Livre de Produtos das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais - Ceasa-

MG -, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; do Deputado Fred

Costa  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  de  audiência  pública  da

Comissão e da Comissão de Participação Popular, para discutir a política estadual

antidroga,  especialmente no  que se refere à prevenção e ao combate ao uso do
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“crack”  e  do  “oxi”.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Maria Tereza Lara.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E

DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/5/2011

Às  9h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  e,  como  membro  da  Comissão  do

Trabalho, da Previdência e de Ação Social, substituindo o Deputado Tadeu Martins

Leite,  por indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura. 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 consequências para Ouro Preto, em

especial  para seus trabalhadores,  das mudanças  ocorridas da unidade da fábrica

Novélis, nesse Município. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição,

para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 795/2011 no 1º turno

(Deputado Paulo Lamac). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir os Srs. Geraldo de Araújo Silva, Coordenador de Políticas Sindicais da

Federação  Democrática  dos  Metalúrgicos;  Roberto  Wagner  Carvalho,  Diretor  de

Política Sindical do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas de Ouro

Preto-Mariana;  Vitor  Lúcio,  assessor  especializado  em  Segurança  e  Direitos  do

Trabalho; Jordano Carvalho dos Santos,  Coordenador da Secretaria  de Saúde da

Federação Democrática dos Metalúrgicos,  que são convidados a tomar assento à

mesa.  A  Presidência  tece  suas  considerações  iniciais  e  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  do

Deputado Celinho do Sinttrocel, membro da Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social, e, como membro da Comissão de Direitos Humanos, substituindo o

Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura, e
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do  Deputado  Célio  Moreira,  membro  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  e,  com

membro da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, substituindo o

Deputado Juninho Araújo, por indicação da Liderança do BTR. 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 Célio

Moreira,  Celinho do Sinttrocel  e Durval Ângelo em que solicitam sejam realizadas

visitas dessas Comissões e da Comissão de Meio Ambiente à fábrica Novélis  e à

barragem  de  resíduos  de  Ouro  Preto,  e  audiência  pública  nesse  Município  para

averiguar  e  discutir  a  situação  de  segurança  dos  trabalhadores  e  da  população

circunvizinha;  Celinho  do  Sinttrocel  e  Durval  Ângelo  (2)  em  que  solicitam  seja

encaminhada ao Ministério Público do Estado, ao Governador do Estado, à Comissão

Nacional  de  Direitos  Humanos,  ao  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma

Agrária  -  Incra  -  e  à  fábrica  Novélis,  unidade  de  Ouro  Preto,  a  pauta  de

reivindaçações  do  movimento  dos  atingidos  por  barragens  para  análise  e

providências  cabíveis:  seja  encaminhado  ao  Setor  de  Saúde  do  Trabalhador  da

Secretaria de Estado de Saúde, à Secretaria de Saúde do Município de Ouro Preto,

ao Centro de Apoio à Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde relatório com

depoimentos  da  pesquisa  do  câncer  da  CDHAMA,  entregue  nesta  reunião,  para

análise  e  providências  cabíveis.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de maio de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Celinho do Sinttrocel.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 321/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto em tela, do Deputado Sargento Rodrigues, resultante do desarquivamento

do Projeto de Lei nº 3.813/2009, dispõe sobre a divulgação no âmbito das repartições
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públicas estaduais de Minas Gerais e nas empresas privadas que celebram contrato

de adesão, da Lei nº 11.785, de 22/9/2008, que define o tamanho mínimo da fonte em

contrato de adesão.

Publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2011,  preliminarmente  foi  o  projeto

distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade. 

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o mérito da proposição, nos termos do art.

102, IV, “a”, do Regimento Interno. 

Fundamentação

A Lei Federal nº 11.785, de 22/9/2008, alterou a redação do art. 54 da Lei Federal

nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Foi

acrescentado o § 3º ao mencionado artigo, com o objetivo de tornar obrigatória a

redação dos contratos de adesão com caracteres ostensivos e legíveis,  cuja fonte

tenha tamanho não inferior ao corpo 12, de modo a facilitar a leitura do consumidor.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise  jurídico-constitucional,

entendeu que a proposta visa a garantir ao consumidor informação a mais completa

possível quanto aos direitos e deveres das partes envolvidas na relação contratual.

Enfatizou ainda que o projeto exterioriza o princípio da transparência e da devida

informação,  que  deve  permear  toda  e  qualquer  relação  de  consumo,  sendo

consentâneo  admitir,  sob  esse  aspecto,  a  obrigação  de  que  os  contratos  dessa

natureza  contenham  uma  linguagem  clara  e  acessível  e  estejam  redigidos  em

caracteres cujo tamanho garanta sua fácil leitura.

Esta Casa Legislativa, em diversas oportunidades, avalia propostas que procuram

suplementar, no âmbito estadual, a legislação consumerista, visando a assegurar ao

consumidor condições para que não seja enganado quando de suas relações com o

mercado de consumo. Desse modo, deve ser admitido todo e qualquer projeto que

trate dos direitos e das garantias asseguradas a todos os cidadãos por meio dos

comandos constitucionais e legais, conforme ocorre no caso em análise.

Assim  como  proposto  quando  do  trâmite  do  Projeto  de  Lei  nº  3.813/2009,

entendemos ser pertinente a apresentação, ao final deste parecer, do Substitutivo nº

1, com o fito de adequar o texto do projeto aos preceitos da técnica legislativa e de
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compatibilizá-lo com as normas de proteção ao consumidor, notadamente no que diz

respeito à penalização daqueles que descumprirem os comandos nelas contidos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 321/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a divulgação dos dispositivos da Lei Federal nº 11.785, de 22 de

setembro de 2008, que altera o § 3º do art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de

1990 - Código de Defesa do Consumidor – CDC -, para definir tamanho mínimo da

fonte em contratos de adesão. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º – Os fornecedores que celebram contratos de adesão e os órgãos públicos

do Estado ficam obrigados a afixar, em locais de maior circulação de pessoas e de

fácil visibilidade, cartazes ou avisos contendo as seguintes informações:

“Nos contratos de adesão o tamanho da fonte não será inferior  ao corpo doze,

conforme dispõe a Lei Federal nº 11.785, de 22 de setembro de 2008”.

Art. 2º – Os veículos de comunicação do Estado destinarão espaço a campanha de

divulgação do disposto na Lei Federal nº 11.785, de 2008. 

Art. 3º – Caberá aos órgãos de proteção e defesa do consumidor a fiscalização do

cumprimento do disposto nesta lei.

Art.  4º  –  O descumprimento  do disposto  nesta  lei  sujeitará  o infrator  às  penas

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 1990. 

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir do trigésimo dia contado de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Carlos Henrique, relator - Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 369/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O projeto em análise, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  751/2007,  “dispõe  sobre  deveres  no
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recebimento de produtos viciados para reparos e estabelece as informações que,

nesses casos, devem ser fornecidas ao consumidor”.

Remetida  a  proposição  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  para  análise

preliminar, esta concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade

do projeto.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Re gimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 1.418/2011, de autor ia do Deputado Gustavo Corrêa, o

qual torna obrigatória a manutenção de postos de coleta de produtos defeituosos nos

Municípios em que não haja assistência técnica especializada ao consumidor.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria sob comento já tramitou nesta Casa em duas legislaturas anteriores (PLs

nºs 751/2007 e 3.216/2006), ocasiões em que foi analisada de forma detalhada por

esta Comissão, que propôs um substitutivo ao texto original. 

A  proposição  nº  1.418/2011,  ora  anexada  ao  projeto,  também  resultante  de

desarquivamento de projeto de lei que tramitou nesta Casa em legislatura anterior (PL

nº 816/2007), reproduz, na íntegra, o substitutivo apresentado por esta Comissão na

análise que fez da matéria, o qual ora reapresentamos, por ser parte integrante do

parecer  ao Projeto de Lei  nº  3.216/2006,  que reproduzimos a seguir  com ligeiras

adaptações.

“A  proposição  em  análise  pretende  estabelecer  regras  para  os  fornecedores

relativas ao recebimento de produtos defeituosos encaminhados por consumidores

para reparos, conforme assegura a Lei Federal no 8.078, de 11/9/90, que contém o

Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

Na justificação da proposição, é assinalado que ‘o consumidor que identifica vício

no produto tem encontrado dificuldades em fazer prevalecer os seus direitos’. Isso

ocorre porque, ‘não raras vezes, quando decide entregar o produto para reparo, é

impelido a levá-lo a um terceiro, o qual estaria encarregado pelo fornecedor de sanar

o vício’. Nessa hipótese, ocorrendo qualquer problema na reparação do vício, como o

desrespeito ao prazo previsto no art. 18, § 1o, do Código de Proteção e Defesa do
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Consumidor,  ‘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’.  A justificação

conclui, ainda, que ‘o consumidor de boa-fé, frequentemente, não dispõe de qualquer

comprovante escrito que ateste a relação entre o terceiro encarregado do reparo e o

fornecedor’. 

Inicialmente, deve-se ressaltar que a Constituição da República alçou a defesa do

consumidor ao patamar de direito fundamental,  nos termos do art.  5o,  XXXII,  bem

como o princípio da ordem econômica, conforme dispõe o art. 170, V, além de prever,

no art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a elaboração de um

Código de Defesa do Consumidor. 

Visualiza-se,  assim, a importância  dada pelo constituinte a essa matéria,  tendo,

portanto, o Estado o dever de promover esse direito na forma da lei. Nesse sentido,

impõe-se ao legislador estadual tornar efetiva a proteção constitucional por meio de

normas consentâneas com a tutela do consumidor.

Nessa  conjuntura,  reconhecemos  a  nobre  intenção  parlamentar  de  promover  a

defesa do consumidor. No entanto, existem algumas considerações a serem feitas

quanto ao mérito da proposição em estudo.

Em primeiro lugar, é fato que, antes da entrada em vigor do Código de Proteção e

Defesa do Consumidor – Lei Federal no 8.078, de 1990 –, o consumidor tinha grande

dificuldade para obter a reparação de vícios de produtos adquiridos. Contudo, com a

edição  do  código,  foi  criada  a  figura  da  responsabilidade  solidária  entre  os

fornecedores dos produtos, o que inclui o comerciante varejista, que é, entre os entes

compreendidos  pela  definição  de  fornecedor,  o  mais  próximo do  consumidor  e  o

primeiro a receber a reclamação, no caso de vício ou defeito do produto. 

Com efeito, dispõe o referido código:

‘Art.  18  –  Os  fornecedores  de  produtos  de  consumo duráveis  ou  não  duráveis

respondem solidariamente pelos  vícios  de qualidade e quantidade que os  tornem

impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor,

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes

do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária,  respeitadas as
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variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição

das partes viciadas.

§ 1o –  Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta)  dias,  pode o

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições

de uso;

II  –  a  restituição  imediata  da  quantia  paga,  monetariamente  atualizada,  sem

prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.’.

Vê-se, pois, que o estabelecimento de venda é responsável pelo produto oferecido

ao consumidor, não podendo abster-se disso. 

Na prática, atualmente, grande parte dos produtos vendidos pelo comércio varejista

vem  acompanhada  de  manual  de  instruções,  o  qual  contém  a  listagem  das

assistências técnicas autorizadas. Nesse caso, ao vender o produto ao consumidor, o

comerciante já disponibiliza previamente todos os dados daquele que, eventualmente,

deva efetuar algum reparo. Note-se, assim, que o art. 2o do projeto é inócuo, pois

pretende justamente obrigar o fornecedor a entregar ao consumidor declaração por

escrito na qual constem os dados do terceiro eleito para efetuar eventuais reparos no

produto.

Assim, não é razoável obrigar o fornecedor a dar tal declaração, uma vez que o

consumidor já dispõe de todas as informações necessárias no manual de instruções

do produto. A isso acrescente-se que, em muitos casos, há uma extensa listagem de

terceiros habilitados, o que forçaria o estabelecimento de venda a mencionar todos na

pretendida declaração, sob pena de estar violando o direito da livre concorrência.

A esse respeito, vale lembrar que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor,

em  seu  art.  4o,  III,  estabelece  como um dos  princípios  da  Política  Nacional  das

Relações de Consumo a ‘harmonização dos interesses dos participantes das relações

de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de

desenvolvimento  econômico e  tecnológico,  de  modo a viabilizar  os  princípios  nos

quais se funda a ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal), sempre com

base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores’. Disso
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resulta  que  o  legislador  deve  abster-se  de  estabelecer  ônus  ou  obrigação

desproporcional aos participantes das relações de consumo. 

Apenas para exemplificar, se considerarmos um supermercado ou uma grande loja,

teremos  a  dimensão do volume de declarações  impressas ao  consumidor,  o  que

levaria o estabelecimento, em muitos casos, a designar um ou mais funcionários para

exercer  exclusivamente essa função.  Trata-se,  portanto, de medida desprovida de

razoabilidade, como já foi enfatizado, considerando que o consumidor já recebe todas

as informações necessárias.

Além  disso,  ainda  que  o  produto  não  tenha  assistência  técnica  autorizada,  é

importante esclarecer que, caso apresente algum defeito, deve ser encaminhado à

fábrica, e não a locais não habilitados e sem as especificações técnicas do fabricante.

Nessa hipótese,  não compete  ao comerciante  fazer  nenhuma indicação,  mas,  tão

somente, devolver o produto à fábrica. 

No que toca à emissão de recibo por parte daquele que recebe o produto para

reparo, conforme preceitua o art. 4o do projeto em questão, entendemos que se trata

de previsão desnecessária, uma vez que o consumidor, em decorrência das práticas

comerciais e da aplicação dos usos e costumes, tem direito a recibo no qual conste o

que foi entregue para reparo, com as especificações bem como a data da entrega.

Nesse ponto, convém lembrar que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor,

em  seu  art.  39,  II,  ao  tratar  das  práticas  abusivas,  estabelece  que  é  vedado  ao

fornecedor  de  produtos  ou  serviços  ‘recusar  atendimento  às  demandas  dos

consumidores (...) de conformidade com os usos e costumes’. 

Por  outro  lado,  não  são  raras  as  situações  em  que  o  consumidor  adquire  um

produto em um Município em que não há serviço autorizado. Neste caso, entendemos

que o consumidor necessita de tutela, não podendo recair sobre ele o encargo de

providenciar  o  encaminhamento  do  produto  à  assistência  técnica.  Dessa  forma,

buscando  corrigir  tal  situação  de  desequilíbrio,  que,  sem  dúvida,  acarreta  ônus

desproporcional ao consumidor, apresentamos ao projeto o Substitutivo no 1, de modo

a obrigar os comerciantes e as fábricas a manterem postos de coleta de produtos

defeituosos nos Municípios  em que não haja assistência técnica especializada ao

consumidor.
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A remissão às penalidades previstas no art. 56 e seguintes do Código de Proteção

e Defesa do Consumidor, a serem aplicadas aos fornecedores que descumprirem os

preceitos  da  lei,  mostra-se  oportuna,  uma  vez  que  uniformiza  os  procedimentos

adotados pelos órgãos de proteção do consumidor.

Por fim, verificamos ser necessária a concessão do prazo de 180 dias para que os

comerciantes  e  as  fábricas  possam  adequar-se,  definindo  a  forma  como farão  a

coleta dos produtos”. 

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 369/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a manutenção de postos de coleta de produtos defeituosos nos

Municípios em que não haja assistência técnica especializada ao produto.

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 produto.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

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 Comissões, 24 de maio de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado, relatora - Carlos Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 425/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

O  projeto  de  lei  em  tela,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  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
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da Resolução 3.518, de 2007, do Banco Central do Brasil, no âmbito das repartições

públicas estaduais de Minas Gerais.

Publicado em 26/2/2011,  foi o projeto distribuído preliminarmente à Comissão de

Constituição  e  Justiça,  que  emitiu  parecer  concluindo  por  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do

Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão, para receber parecer quanto

ao mérito.

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 da Resolução

nº 3.528, de 2007, do Banco Central do Brasil. 

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  informou  que  não  há  óbices  à  iniciativa

legislativa, mas destacou que existem equívocos passíveis de retificação, tais como a

previsão  de  espaço  no  órgão  oficial  de  imprensa  destinado  à  divulgação  de

campanhas relativas à proibição de cobrança bancária, a fixação do prazo de 60 dias

para  ulterior  regulamentação  da  lei  pelo  Poder  Executivo,  além  de  se  fazerem

necessários  ajustes  relativos à adequação do texto  à  técnica  legislativa.  Fazendo

esses ajustes a Comissão concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

O  projeto  trata  de  exigências  de  divulgação,  por  meio  dos  órgãos  públicos

estaduais, de conteúdo de normas administrativas atinentes à vedação de cobrança

de tarifas bancárias para os serviços considerados essenciais, de grande interesse

para a população e de total pertinência no que diz respeito a refrear atos lesivos ao

consumidor pelos agentes bancários. 

Não há dúvida de que a divulgação efetiva, nos órgãos públicos, em locais de maior

circulação  de  pessoas,  seja  na  forma  de  afixação  de  cartazes,  de  avisos  que

contenham  informação  sobre  vedações  de  cobrança  de  determinadas  tarifas

bancárias,  seja  com  a  realização  de  campanhas  pelos  veículos  de  comunicação
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impressa,  televisiva,  radiofônica  ou  eletrônica  dos  Poderes  do  Estado,  evita  a

existência de atos lesivos a consumidor. 

Assim sendo, o projeto de lei apresentado suplementa a proteção emanada pelo

Código  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor,  além  de  garantir  informação  e

conscientização ao  cliente  bancário.  Esta  Comissão entende,  além  disso,  que as

medidas sugeridas pela proposição em tela são carregadas de relevante significado

social e que, por essa razão, o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 425/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Liza Prado - Carlos Henrique.



1797
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/5/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Mensagens  nºs  63  e  64/2011  (encaminhando  a  Indicação  nº

32/2011  e  o  Projeto  de  Lei  nº  1.852/2011,  respectivamente),  do  Governador  do

Estado -  Ofícios  e  cartões -  Questões de ordem -  2ª  Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.853 a 1.888/2011 - Projeto de

Resolução nº 1.889/2011 - Requerimentos nºs 759 a 779/2011 - Requerimentos dos

Deputados  Almir  Paraca,  Fred  Costa,  Elismar  Prado,  Antônio  Genaro  -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação, de Cultura, de Defesa

do Consumidor e de Turismo e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2) - Registro de

presença  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Tadeu  Martins  Leite,

Anselmo José Domingos, Almir Paraca e Dalmo Ribeiro Silva - 2ª Parte (Ordem do

Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Questões  de  ordem;  chamada  para  a

recomposição de quórum; existência de número regimental para a continuação dos

trabalhos  -  Questão  de  ordem  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Comunicação  da

Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos  dos Deputados Almir Paraca, Elismar Prado, Fred Costa e Antônio

Genaro;  deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimento  contido  na

Mensagem nº 61/2011, do Governador do Estado; discursos dos Deputados Sávio

Souza Cruz e Rogério Correia; questão de ordem; leitura do requerimento; votação

do  requerimento;  aprovação;  verificação  de  votação;  ratificação  da  aprovação  do

requerimento;  questão  de  ordem  -  Requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia;

questão de ordem; discursos dos Deputados Rogério Correia e Gustavo Valadares;

prejudicialidade do requerimento -  2ª  Fase:  Questões de  ordem; chamada para a

recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a continuação dos

trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Alencar da Silveira

Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio

Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito

Alves -  Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista - Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -

Elismar Prado - 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  -  Paulo  Lamac -  Pompílio  Canavez -

Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h9min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:
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“MENSAGEM Nº 63/2011*

Belo Horizonte, 19 de maio de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “e” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado e do

art.  9º  da  Lei  nº  15.298,  de  6  de  agosto  de  2004,  submeto  à  apreciação  dessa

Egrégia  Assembleia Legislativa  o nome de Célia  Pimenta  Barroso Pitchon para o

cargo de Ouvidora-Geral do Estado.

A Ouvidoria-Geral  do  Estado de Minas  Gerais  é órgão autônomo,  vinculado ao

Governador do Estado, integrante do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo

Estadual  e  tem  como  objetivo  auxiliar  na  fiscalização  e  no  aperfeiçoamento  de

serviços e atividades públicos, conforme previsão da Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro de 2011, e da Lei nº 15.298, de 2004.

A  indicada  possui  qualificação  profissional  no  campo  do  Direito,  com  notória

militância na advocacia, e relevante atuação cívico-institucional junto à sociedade civil

e  ao  Estado,  preenchendo,  assim,  todos  os  requisitos  para  ocupar  o  cargo  de

Ouvidora-Geral.

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 32/2011

Indicação  do  nome  da  Sra.  Célia  Pimenta  Barroso  Pitchon  para  o  cargo  de

Ouvidora-Geral do Estado.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 64/2011*

Belo Horizonte, 16 de maio de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia, projeto de lei que visa dar denominação ao trecho da Rodovia

MG-424 que liga o entroncamento da Rodovia MG-010 para o Município de Confins,

Km 0,0, ao Município de Pedro Leopoldo, Km 19,9.
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O projeto em questão objetiva prestar justa condecoração à memória de Francisco

Cândido Xavier. O homenageado nasceu em Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de

1910,  foi um médium e um dos mais importantes divulgadores da doutrina Espírita

Kardecista no Brasil e no exterior. Autor de mais de 400 livros, lançados por diversas

editoras  e  traduzidos  para  vários  idiomas,  Chico  Xavier  tornou  o  Município  de

Leopoldo conhecido nacional e internacionalmente com o seu exemplo de vida e com

as suas obras sociais e humanitárias.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei. 

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.852/2011

Dá  denominação  ao  trecho  da  Rodovia  MG-424  que  liga  o  entroncamento  da

Rodovia  MG-010  para  o  Município  de  Confins,  Km  0,0,  ao  Município  de  Pedro

Leopoldo, km 19,9.

Art. 1° - Fica denominado Chico Xavier o trecho da Rodovia MG-424, de extensão

de  19,9km,  que  liga  o  entroncamento  da  Rodovia  MG-010  para  o  Município  de

Confins, Km 0,0, ao Município de Pedro Leopoldo, Km 19,9.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.832/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Marco Maia, Presidente da Câmara dos Deputados, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 137/2011, do Deputado Duarte Bechir.

Do Sr. Fernando Bezerra Coelho, Ministro da Integração Nacional, e do Sr. Geraldo

Thadeu,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

164/2011, do Deputado Luiz Henrique.

Do Sr. Jerson Domingos, Presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do

Sul, encaminhando cópia da Resolução nº 9, de 2011, contendo proposta de emenda
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à Constituição Federal, originária dessa Casa Legislativa. (- À Mesa da Assembleia.)

Do  Sr.  Aelton  Freitas,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 276/2011, da Comissão de Direitos H umanos.

Do Sr.  Daniel  Silva  Balaban,  Presidente  do  FNDE,  informando a  liberação  dos

recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de programas

desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (10), prestando informações

relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  693,  713,  743,  813,  815,  824,  831,  863,  864 e

963/2011,  em  atenção  a  pedido  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexem-se  aos

respectivos projetos de lei.)

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  Secretária  de  Educação  (2),  prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 302 e 456/2011, em atenção a pedidos

da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos.)

Do Sr. Wander Borges, Secretário de Desenvolvimento Social, solicitando o apoio

desta  Casa  para  a  realização  de  seminário  sobre  o  atendimento  à  pessoa  com

deficiência no âmbito da política de assistência social. (- À Mesa da Assembleia.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais,  prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  963/2011,  em

atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 963/2011.)

Da Sra. Benice Nery Maia, Prefeita Municipal de Itapagipe, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 877/2011, em atenção a pedido da Comissão de Justiça.

(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 877/2011.)

Do  Sr.  José  Sacido  Barcia  Neto,  Prefeito  Municipal  de  São  Lourenço,

encaminhando sugestões para a reforma política. (-  À Comissão Extraordinária de

Acompanhamento da Reforma Política.)

Do Sr. Léo Burguês de Castro, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,

encaminhando ofício, endereçado por equívoco a essa Casa, no qual o Sr. Erikson

Camargo Chandoha, Secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo

do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  informa  a  celebração  de

convênio com a Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Minas Gerais -
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Caprileite - e a liberação dos correspondentes recursos financeiros. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Jairo Lellis Filho, Chefe da Polícia Civil, encaminhando informações relativas

aos  plantões  regionalizados  dessa  Corporação.  (-  À  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional (substituto) do DNIT

(3),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  294  e  356/2011,  do

Deputado Anselmo José Domingos, e 431/2011, da Comissão de Transporte.

Do  Cel.  PM  Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  Corregedor  da  PMMG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 5.996/2010 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Da  Sra.  Maria  Gláucia  Costa  Brandão,  Subsecretária  de  Direitos  Humanos  da

Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 55/2011, da Deputada Rosângela Reis .

Do  Sr.  Fernando  de  Almeida  Martins,  Procurador  da  República,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 430/2011, da Comissão de Transporte.

Da Sra. Ana Paula P. Junqueira, Secretária Municipal de Governo de Uberlândia,

prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor encaminhado por meio do Ofício nº 600/2011/SGM.

Do Sr.  Leonardo José Rolim  Guimarães,  Secretário  de Políticas  de  Previdência

Social  do  Ministério  da  Previdência  Social,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 5.987/2010, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Cel. PM Márcio Martins Sant’Ana, Chefe do Estado-Maior da PMMG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 7.027/2010 , da Comissão de Participação

Popular.

Da  Sra.  Ilma  Lima,  Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  da  Anac,  prestando

informações relativas ao requerimento do Deputado Carlin Moura encaminhado por

meio do Ofício nº 112/2011/SGM.

Do  Sr.  Marcos  José  Mendes  de  Carvalho,  Chefe  de  Gabinete  da  Prefeitura

Municipal  de  Belo  Horizonte,  prestando informações relativas  ao Requerimento  n°
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540/2011, da Comissão de Saúde.

CARTÕES

Do  Sr.  Cláudio  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,

informando a impossibilidade de comparecimento à audiência pública a ser realizada

em Passos,  pela Comissão de Segurança Pública,  e agradecendo o convite.  (-  À

Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Educação, agradecendo voto de

congratulações formulado por esta Casa, em atenção a requerimento do Deputado

Gustavo Valadares.

Do  Cel.  BM  Sílvio  Antônio  de  Oliveira  Melo,  Comandante-Geral  do  Corpo  de

Bombeiros Militar de Minas Gerais, agradecendo voto de congratulações formulado

por esta Casa, em atenção a requerimento da Comissão de Segurança Pública.

Da família de José Alencar Gomes da Silva agradecendo manifestação de pesar

formulada por esta Casa, em atenção a comunicação do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva.

Questões de Ordem

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, na última quinta-feira, aconteceu nesta

Casa uma audiência  conjunta das Comissões de Minas e Energia  e de  Assuntos

Municipais.  Estive  presente  a  essa audiência pública,  convocada especialmente  -

tenho aqui uma cópia do requerimento, Sr. Presidente - para esclarecimentos sobre a

segurança  das  redes  de  energia  da  Cemig  nos  Municípios  de  Minas  Gerais.

Entretanto, desde o princípio, não se discutiu, em nenhum momento, a segurança das

redes  da  Cemig  no  Estado.  O  que  notamos,  naquela  oportunidade,  foi  que  os

técnicos  da  Cemig,  convocados  especialmente  para  falar  sobre  as  redes,  foram

inquiridos sobre vendas de ações da Cemig e até mesmo sobre alguns cargos no

Estado,  em  uma  secretaria,  pelos  Deputados  autores  do  requerimento.  O

requerimento é de autoria dos Deputados Rogério Correia e Pompílio Canavez. Esse

requerimento diz que a Comissão solicita esclarecimentos sobre as redes de energia

elétrica da Cemig nos Municípios. A justificativa também é muito completa. Ela diz

que as redes de energia nos Municípios de Minas Gerais, haja vista o que ocorreu na

cidade de Bandeira  do  Sul,  precisam ser  discutidas.  O que quero  dizer  aqui,  Sr.
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Presidente, é que estamos nesta Casa e o que nos rege, como o próprio termo diz, é

o Regimento Interno. Sem o ele, não há como caminharmos dentro da legalidade. O

Regimento  Interno,  no seu art.  291,  é  muito  claro.  Estabelece que as  comissões

poderão realizar reuniões de audiência pública para tratar de assuntos de interesse

público. No seu parágrafo único, estabelece que, na proposta ou no pedido, constará

a indicação da matéria a ser examinada. Não foi o que aconteceu quinta-feira. O que

queria dizer a V. Exa. é que o fato ocorrido na quinta-feira é muito perigoso e não

pode abrir precedentes contra os Deputados que compõem esta Casa. Por que digo

isso, Sr. Presidente? O que aconteceu? Queria a atenção de V. Exa. para o que prevê

o art. 159: “Durante a discussão, o Deputado não pode: desviar-se da matéria em

debate; usar de linguagem imprópria”. O Deputado Mosconi não estava na reunião,

na  audiência.  Ele  é  de  Poços  de Caldas,  que dista,  aproximadamente,  50km de

Bandeira do Sul. Um dos convidados do Sindicato tratou o Deputado Mosconi de tal

forma que não cabe a mim anunciar as palavras usadas pelo sindicalista. Fiz uma

intervenção, pedi ao Presidente daquela audiência, Deputado Sávio Souza Cruz, uma

questão  de  ordem.  Eu  disse:  “Deputado,  o  colega  Mosconi  está  sendo  agredido

dentro  da  Assembleia,  e  estamos  tratando  os  convidados  de  forma  respeitosa.

Solicito a V. Exa. que conclame os convidados a respeitarem os Deputados, assim

como nós os respeitamos”. O Deputado Sávio Souza Cruz ignorou o nosso pedido,

comportando-se  como  se  ninguém  estivesse  lhe  solicitando  um  comportamento

prescrito no Regimento Interno. Por isso, Sr. Presidente, entendo que nós, pessoas

de  bem  que  trabalham  por  Minas  Gerais,  não  podemos  patrocinar  aqui  nenhum

encontro que vise perturbar a ordem ou denegrir a imagem dos companheiros desta

Casa. No passado, a Casa registrou que parlamentares foram atingidos até mesmo

por  Secretários  de  Estado.  Não  comungo  com  essa  ideia.  Queria  deixar  isso

registrado  porque,  na  semana  anterior,  quando  V.  Exa.  não  estava  presente,  o

Deputado Rogério Correia suscitou questão de ordem, visto que o encerramento de

uma reunião  havia  sido  solicitado  e  a  palavra  não  foi  concedida  àqueles  que  a

solicitaram. O que aconteceu na quinta-feira passada não pode se repetir! Peço ao

Deputado Rogério Correia e ao Deputado Pompílio Canavez para não comungarmos

com o que aconteceu na quinta-feira. Quero e exijo respeito, assim como respeito
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todos os convidados desta Casa. A questão de ordem será entregue à Mesa para que

as providências sejam tomadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Pompílio Canavez - Deputado Duarte, a audiência pública solicitada

por  mim e  pelo  Deputado  Rogério  Correia,  relacionada à  rede elétrica,  atingiu  o

objetivo, sim. A nossa preocupação é com a qualidade da energia elétrica que chega

às nossas cidades, às casas do povo de Minas Gerais. Debatemos o tempo todo, até

mesmo com  os  convidados,  com  os  dirigentes  da  Cemig,  com  os  dirigentes  do

Sindieletro e com pessoas do Crea sobre as redes elétricas da Cemig. Apresentei um

requerimento para que a Cemig substitua, imediatamente, a rede elétrica de Bandeira

do  Sul,  porque  o  que aconteceu  poderá  ocorrer  novamente  não  apenas  lá,  mas

também em todo o Estado. Estou até solicitando uma reunião desta Casa com a

Aneel, para que ela justifique por que não tem fiscalizado - uma atribuição da Agência

- a rede elétrica da Cemig no Estado. Fizemos isso, eu pessoalmente, para que a

Cemig volte a ser a grande empresa de orgulho dos mineiros, como sempre foi. É

isso  que  queremos  e  o  que pretendi.  Concordo com a  citação  do  nosso colega,

Deputado  Carlos  Mosconi.  Não  acho  que  aqui  seja  o  local  para  isso  e  não  vi,

sinceramente, nenhum desrespeito ao Deputado Carlos Mosconi. Como parlamentar

e homem experiente que é, ele sabe que todos estamos sujeitos a um desrespeito

momentâneo, mas, naquele momento, não vi que isso tenha acontecido. Mas quero

afirmar  que  ainda  continuo  muito  preocupado.  Tenho  certeza  de  que  todos  os

Deputados  estão  preocupados,  inclusive  o  Deputado  Duarte  Bechir,  que  naquele

momento pediu para que não aprovássemos a proposta de que a Cemig tivesse que

substituir  imediatamente  a  rede  elétrica  em  Bandeira  do  Sul.  Querem  que  isso

aconteça e que a Cemig volte a ser a grande empresa dos mineiros. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço a atenção de V. Exa. Sr. Presidente, estou

chegando ao Plenário agora, ouvi que meu nome foi citado e fiquei sabendo o que

aconteceu. Na tragédia que ocorreu em Bandeira do Sul antes do Carnaval, numa

bela festa, houve um problema com a rede elétrica. A serpentina bateu nos fios, que

foram rompidos e caíram no chão, e 16 pessoas morreram e 50 ficaram gravemente

feridas. Quero explicar a V. Exa. que tivemos uma audiência pública em Bandeira do
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Sul  alguns dias  depois  da tragédia,  e a Cemig informou que está esperando um

relatório de uma auditoria que está sendo feita por técnicos qualificados e habilitados

para  isso.  A Cemig  não  se  manifestou  ainda,  e  também  estranho  essa  demora.

Espero  que  ela  agilize  essa  auditoria,  para  que  tenhamos  conhecimento  de  seu

resultado. Como o Deputado Duarte Bechir falou, a nossa angústia é a mesma do

Deputado  Pompílio  Canavez  e  dos  demais  Deputados  desta  Casa.  Temos

responsabilidade, e também espero que a Cemig responda a esse questionamento

que está sendo feito. E responderá. Na semana passada, sem saber da audiência

que seria realizada aqui, tive informação da direção da Cemig de que o relatório já

está em sua fase final e que, nos próximos dias, teremos uma posição da Cemig. Aí,

sim,  veremos  o  que aconteceu e  por  que aconteceu.  Se for  responsabilidade da

Cemig,  naturalmente  ela  terá  que  arcar  com  as  consequências.  É  isso  que

esperamos.  Morreram  pessoas.  Quando  estive  lá,  juntamente  com  os  Deputados

Pompílio Canavez e Carlin Moura e a Deputada Liza Prado, numa audiência pública,

ouvimos o que foi mais importante: mães de alguns jovens que morreram naquela

tragédia, que nos disseram, com todas as letras,  que a dimensão daquilo que se

discutia não era a culpa de quem quer que seja, mas a dor que sentiriam pelo resto

da vida. Era isso que gostaria de dizer, Sr. Presidente. Muito agradecido.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Gostaria  de  solicitar  aos  Srs.

Deputados que se mantivessem tão somente circunscritos  ao preceito regimental,

haja vista que existem inscrições de 23 Deputados. Com a palavra, o Deputado Carlin

Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura  -  Sr.  Presidente,  a  questão  de  ordem  que  passo  a

apresentar diz respeito à solicitação de informações aprovada na audiência pública

da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em Bandeira do Sul, onde

estavam presentes os Deputados Pompílio Canavez e Carlos Mosconi, a Deputada

Liza  Prado  e  este  Deputado.  Vários  requerimentos  foram  aprovados  solicitando

informações à empresa Cemig. Primeiramente, informações sobre o funcionamento

do  mecanismo  de  segurança,  que,  segundo  dados  apurados  na  audiência,

encontrava-se desligado desde outubro do ano passado, sendo que o acidente fatal

ocorreu no Carnaval e ceifou a vida de mais de 15 jovens em Bandeira do Sul. O
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segundo requerimento  solicita,  também da Cemig,  que se  proceda à  substituição

imediata da rede elétrica na cidade de Bandeira do Sul, porque continua ocorrendo

curto-circuito  na  rede,  que  é  ultrapassada,  dos  anos  1840,  e  nada  foi  ainda

providenciado.  A terceira  solicitação  apresentada  na  audiência  é  que  a  empresa

estudasse juntamente com o governo do Estado um projeto de lei visando indenizar

os familiares das vítimas que perderam a vida. Esses requerimentos foram aprovados

há mais de um mês, e até o presente momento não temos resposta às informações.

Assim,  a  questão de ordem apresentada à  Mesa  pede  agilidade para que essas

respostas  cheguem  e  para  que possamos  atender  aos  anseios  da  população de

Bandeira do Sul, corrigindo um erro daquele que foi, sem dúvida nenhuma, o maior

acidente  no  setor  elétrico  no  País.  Eis,  portanto,  registrada  a  nossa  questão  de

ordem, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Pela ordem, Sr. Presidente, para explicação e pelo

fato de ter sido citado relativamente ao requerimento de minha autoria. Tenho uma

análise completamente diferente.

O  Sr.  Presidente  -  Deputado  Rogério  Correia,  V.  Exa.  não  foi  citado  de  forma

indelicada nem pejorativa em momento algum. A Presidência solicita a compreensão

de V.  Exa.  e  dos  demais  Deputados.  Oportunamente haverei  de  conceder-lhes  a

palavra, mas, neste instante, suplico às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados que

possamos  passar  a  palavra  aos  oradores  inscritos,  haja  vista  a  inscrição  de  23

Deputados.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, é uma questão de ordem, apenas

para explicar o que foi esse requerimento.

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, mais uma vez, de forma educada,

quero dizer-lhe que em momento algum o nome de V. Exa. foi mencionado de forma

desonrosa.  É importante que tenhamos um bom andamento dos trabalhos.  Assim

sendo,  reafirmo  a  necessidade  de  passar  a  palavra  aos  oradores  inscritos.

Oportunamente,  de  forma democrática  e  respeitosa,  dentro  do  campo regimental,

haverei de conceder-lhe a palavra com o maior prazer.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito questão de ordem em relação

aos  arts.  30  e  82  do  Regimento  Interno.  Solicito  questão  de  ordem  sobre  o
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andamento da reunião e da votação da pauta.

O  Sr.  Presidente  -  Mantenha-se,  por  gentileza,  nesses  preceitos  regimentais

listados por V. Exa.

O Deputado Rogério Correia - Pois não, Sr. Presidente. A questão de ordem que

suscito  é  sobre  os  critérios  utilizados  pela  Presidência  desta  Casa  para  o

cumprimento dos arts. 30 e 82 do Regimento desta Casa, que têm o seguinte teor:

“Art. 30 -  O Presidente da Assembleia organizará e anunciará a ordem do dia da

reunião seguinte, que será convocada antes de encerrados os trabalhos.”; “Art. 82 -

Compete ao Presidente da Assembleia, além de outras atribuições: VII - organizar e

anunciar a ordem do dia, podendo ouvir as Lideranças; VIII - determinar a retirada de

proposição da  ordem  do  dia”.  Segundo  os  artigos  citados,  cabe  à  Presidência  a

organização  da  ordem  do  dia  das  reuniões  do  Plenário,  conforme  estabelece  o

Regimento.  A  pauta,  e  aí  entra  a  minha  questão  de  ordem,  tem  variado

substantivamente nas últimas reuniões, principalmente no que tange às indicações

dos dirigentes de autarquias e fundações públicas. Prevê o art. 82, inciso VII, que, ao

se  organizarem  as  pautas,  podem  ser  ouvidas  as  Lideranças  da  Casa.  Fomos

consultados na última semana, estive na reunião de Lideranças convocada por V.

Exa., e apoiamos a inclusão na pauta de projetos de lei de autoria de Deputados para

que fossem votados. No entanto, observa-se que não há nenhum projeto de lei na

ordem  do  dia,  mesmo  havendo  dezenas  de  projetos  prontos,  de  autoria  dos

Deputados, para a ordem do dia do Plenário. Em resumo, hoje temos uma pauta em

que foram colocados três requerimentos e sete ou oito indicações do Governador do

Estado para fundações e autarquias. Na 2ª Fase da Ordem do Dia não há nenhum

projeto de lei de autoria dos Deputados. Existem dezenas de projetos, que já estão

prontos para ser votados e que não entram na pauta. Havíamos discutido isso, e sei

que  determinar  a  pauta  é  incumbência  de  V.  Exa.,  mas  V.  Exa.  pode  ouvir  as

Lideranças, como, de fato, estava fazendo. Portanto, havia projeto de lei de interesse

deste Deputado que poderia ter entrado. A entrada e a retirada de matérias da ordem

do dia nem sempre nos parecem claras, é a questão de ordem que faço. Por vezes

temos dúvida sobre que interesses atendem. Temos 31 indicações tramitando nesta

Casa, das quais 21 estão prontas para ordem do dia em Plenário.  Na reunião do
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Plenário de hoje constam 8 indicações na pauta, e não as 21 que estão prontas para

entrar em Plenário. Às vezes, são 8; às vezes, 3; às vezes, na pauta, há projetos de

lei, às vezes não. Nada disso ouvindo as Lideranças. As Lideranças foram ouvidas, e

o acordo que tínhamos, por parte do Bloco Minas sem Censura, era que não havia

nenhum  problema  em  votar  os  projetos  de  lei;  pelo  contrário,  reafirmamos  a

necessidade  de  adiantar  a  pauta  dos  projetos  dos  parlamentares.  Portanto,  Sr.

Presidente, gostaríamos de receber esclarecimentos sobre qual critério a Presidência

desta Casa,  no uso de suas prerrogativas, que reconhecemos serem regimentais,

utiliza  para  fazer  constar  ou  não  na  ordem  do  dia  as  indicações  feitas  pelo

Governador  do  Estado  para  os  cargos  de  direção  das  autarquias  e  fundações

públicas e por que razão os projetos de lei de autoria dos Deputados não constam em

ordem do dia. A pergunta que fica é:  por que há prioridade absoluta apenas nas

indicações, se daqui a uma hora, ou seja, às 15h30min, teremos de passar para a 2ª

Parte da Ordem do Dia votando projetos? A 1ª Parte da Ordem do Dia é encerrada.

Portanto, até às 15h30min é destinada a oradores inscritos; e, às 16h30min, passa-se

a outra fase. Poderíamos estar votando projetos dos Deputados, mas foram incluídos

apenas os projetos do Governador, que se encerram até às 16h30min. Pediria a V.

Exa. que essa pauta, de fato, fosse discutida com as Lideranças e que opinássemos

sobre  ela,  visto  que  é  sabido  por  V.  Exa.  e  por  todos  os  Deputados  que  não

concordamos em votar as indicações por motivos que já expusemos várias vezes.

Não  pelos  indicados  em  si,  mas  porque  há,  por  parte  do  governo,  no  nosso

entendimento,  um  desrespeito  à  Constituição.  Diversos  indicados  já  estão

trabalhando.  Passou-se  por  cima desta  Casa  ao  indicá-los  em vez  de  esperar  a

aprovação dos Deputados. Esta é a questão de ordem que apresento a V. Exa.

O  Sr.  Presidente  -  V.  Exa.,  Deputado,  por  quem  a  Presidência  nutre  apreço

admirável,  pois  é  um  Deputado  combativo  e  atuante,  é  merecedor  de  nossa

reverência. V. Exa. nos questionou e poderia perfeitamente responder em nome da

Presidência,  haja  vista  que  a  Presidência,  em  todos  os  instantes,  em  todos  os

momentos,  tem-se  pautado,  conforme  testemunho  de  V.  Exa.,  pelo  espírito

democrático. Na semana passada, dentro do contexto do diálogo, de interação e de

conversação,  com a presença de V.  Exa.,  do ilustre  Deputado Antônio Júlio  e de



1810
____________________________________________________________________________

tantos outros líderes, tivemos a oportunidade de inserir na pauta sobretudo os pleitos

de V. Exa., haja vista - e lembro isso a V. Exa. e aos demais Líderes - requerimentos,

todos de autoria dos Deputados que V. Exa. tão bem representa no bloco. Assim

sendo,  dentro  dessa  integração  e  desse  espírito  democrático,  a  Presidência  da

Assembleia achou por bem inserir esses encaminhamentos de nomes para serem

apreciados pelo Plenário desta Casa.

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 N° 1.853/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da  Comunidade  do

Engenho da Bilia - Amceb -, com sede no Município de Gouveia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da

Comunidade do Engenho da Bilia - Amceb -, com sede no Município de Gouveia.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Anselmo José Domingos 

Justificação: A Associação dos Moradores da Comunidade do Engenho da Bilia -

Amceb  -,  com  sede  no  Município  de  Gouveia,  é  uma associação  civil  de  direito

privado,  sem  fins  lucrativos  e  econômicos,  que  tem  como  objetivo  resgatar  a

cidadania da comunidade. 

Para tanto a entidade promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da

comunidade urbana e rural, por meio de atividades econômicas, culturais, desportivas

e sociais, com recursos próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando

melhoria do convívio dos habitantes, integração de seus moradores, sem distinção

social, religiosa, cultural de gênero ou racial.

Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação dos ilustres pares para a

aprovação deste nosso projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.854/2011

Declara  de  utilidade pública  a Associação Deca Ladeira  -  Adel  -,  com sede  no

Município de Cajuri.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Deca Ladeira - Adel -, com

sede no Município de Cajuri.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Antônio Júlio

Justificação: Fundada em 15/1/2010, no Município de Cajuri,  a Associação Deca

Ladeira  -  Adel  -  encontra-se  em  pleno  e  regular  funcionamento,  cumprindo  suas

disposições  estatutárias  e  sociais  no  que  concerne  às  atividades  assistenciais,

beneficentes  e  filantrópicas.  Sem  fins  lucrativos  e  de  duração  indeterminada,  a

entidade atende a todos os requisitos  legais  para a outorga do título  de utilidade

pública.

Por  sua  importância,  contamos  com  a  anuência  dos  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 1.855/2011

Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com vistas a estimular projetos para o

fortalecimento da atenção básica e especializada em saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Esta  lei  estabelece  normas  de  incentivo  fiscal  às  pessoas  jurídicas

contribuintes do Imposto sobre à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - que

apoiem financeiramente a realização de projetos de fortalecimento da atenção básica

e especializada em saúde no Estado.
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§ 1° - O fortalecimento da atenção básica em saúde considerará:

I - estruturação da rede de saúde, compreendendo:

a) aquisição, ampliação e construção de unidade básica de saúde;

b) aquisição de equipamentos ou serviços;

c) assistência farmacêutica;

d) contratação de recursos humanos.

II - atendimento ambulatorial em drogadicção;

III - práticas alternativas e integrativas em saúde;

IV - educação com enfoque em promoção de saúde.

§ 2° - O fortalecimento da atenção especializada em  saúde considerará:

I - atendimento hospitalar em drogadicção;

II - atendimento em especialidades clínicas e cirúrgicas;

III - aquisição de equipamentos.

Art. 2º - Somente poderão ser beneficiados pelo incentivo fiscal concedido por esta

lei os projetos que estejam enquadrados na legislação e nas diretrizes do Sistema

Único de Saúde – SUS.

Art.  3º  -  O  contribuinte  que apoiar  financeiramente  a  realização de projetos  de

fortalecimento da atenção básica e especializada em saúde poderá compensar até

100%  (cem  por  cento)  do  valor  aplicado  no  projeto  com  o  ICMS  a  recolher,

discriminado em Guia de Informação e Apuração - GIA -, observados os limites de

desconto  mensal  de  acordo  com  a  soma  dos  saldos  devedores  da  empresa  do

período imediatamente anterior ao da apropriação, na forma e nos limites definidos a

seguir:

I - até 10% (dez por cento) do valor do ICMS a recolher para a empresa cuja receita

bruta anual se situe entre o limite máximo de faturamento da empresa de pequeno

porte e quatro vezes esse limite, conforme o art. 3°, II, da Lei Complementar Federal

nº 123, de 2006;

II - até 7% (sete por cento) do valor do ICMS a recolher para a empresa cuja receita

bruta anual  se situe entre quatro e oito vezes o limite máximo de faturamento da

empresa de pequeno porte, definido no art. 3°, II, da Lei Complementar Federal nº

123, de 2006;
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III - até 3% (três por cento) do valor do ICMS devido no período para a empresa

cuja receita bruta anual seja superior a oito vezes o limite máximo do faturamento da

empresa de pequeno porte definido no art. 3°, II, d a Lei Complementar Federal nº

123, de 2006.

Art. 4º - A aplicação nos projetos apresentados e aprovados nos termos do art. 8°

desta  lei  é  caracterizada  pela  transferência  de  recursos  financeiros  por  parte  do

contribuinte incentivador para o Município empreendedor e dar-se-á na forma prevista

em regulamento.

Art. 5º - A soma dos recursos disponibilizados pelo Estado para efeito desta lei não

poderá ser inferior a 0,2% (zero vírgula dois por cento) da receita líquida anual do

ICMS.

Parágrafo  único  -  Atingido  o  limite  previsto  no  “caput”,  os  projetos  aprovados

deverão aguardar o exercício fiscal seguinte para receber o incentivo.

Art. 6º - Os recursos de que trata o art. 3º serão distribuídos de acordo com as

seguintes proporções entre os Municípios empreendedores até o limite de que trata o

art. 5º, nas seguintes proporções:

I - nos Municípios com até 5.000 habitantes, o percentual de repasse será de 6,26%

(seis vírgula vinte e seis por cento);

II - nos Municípios de 5.001 até 10.000 habitantes, o percentual de repasse será de

7% (sete por cento);

III - nos Municípios de 10.001 até 25.000 habitantes, o percentual de repasse será

de 12,28% (doze vírgula vinte e oito por cento);

IV - nos Municípios de 25.001 até 50.000 habitantes, o percentual de repasse será

de 11,60% (onze vírgula sessenta por cento);

V - nos Municípios de 50.001 até 100.000 habitantes, o percentual de repasse será

de 15,98% (quinze vírgula noventa e oito por cento);

VI - nos Municípios de 100.001 até 200.000 habitantes, o percentual de repasse

será de 10,12% (dez vírgula doze por cento);

VII - nos Municípios com mais de 200.001 habitantes, o percentual de repasse será

de 36,77% (trinta e seis vírgula setenta e sete por cento).

Art.  7º  -  Para  receber  apoio  financeiro com recursos provenientes  da aplicação
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desta lei, o projeto de fortalecimento da atenção básica e especializada em saúde

deverá ser previamente aprovado:

I - pelo Conselho Municipal de Saúde;

II - pelo Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais - Cosems-

MG -;

III - pela Câmara Técnica, regida por regulamento próprio.

§ 1º - A Câmara Técnica poderá estabelecer o limite máximo dos recursos a serem

concedidos a cada projeto e será constituída paritariamente por representantes da

Secretaria Estadual de Saúde - SES -, do Cosems-MG e da Associação Mineira dos

Municípios - AMM.

§ 2° - A formatação do projeto será definida por re solução específica da Câmara

Técnica.

Art. 8º - A aplicação dos recursos previstos nesta lei será realizada, exclusivamente,

na  implementação dos projetos  aprovados  de fortalecimento  da  atenção básica  e

especializada em saúde, sendo vedada destinação diversa da prevista nesta lei.

Art.  9° -  Os Municípios prestarão contas anualmente  da aplicação dos recursos

oriundos dessa lei ao Conselho Municipal de Saúde.

Art.  10 -  Os projetos em execução serão avaliados e monitorados tecnicamente

pela Câmara Técnica, nos termos do regulamento.

Art. 11 - Na divulgação do projeto financiado nos termos desta lei, deverá constar,

obrigatoriamente,  o  apoio  institucional  do  Estado,  de  acordo  com  o  padrão  de

identidade a ser definido em regulamento.

Art. 12 - É vedada a utilização do incentivo fiscal previsto nesta lei para projetos de

que seja beneficiário o próprio incentivador,  o contribuinte ou o sócio de qualquer

destes.

Parágrafo único - A vedação de que trata o “caput” estende-se aos ascendentes,

aos descendentes em primeiro grau e ao cônjuge ou companheiro do incentivador, do

contribuinte ou do sócio de qualquer destes.

Art. 13 - O contribuinte que utilizar indevidamente os benefícios desta lei, mediante

fraude ou dolo, fica sujeito a multa a ser estabelecida em regulamento.

Art. 14 - Os projetos beneficiados por esta lei integrarão o portal da transparência



1815
____________________________________________________________________________

do Estado.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: A Carta da República, ao dispor sobre a saúde, estabelece, em seu art.

196, que “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”.

Ainda sobre a matéria, dispõe o art. 197 que “são de relevância pública as ações e

serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente

ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.

As ações e serviços públicos de saúde, segundo a Carta Magna, integram uma

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de

acordo com as seguintes diretrizes: “I - descentralização, com direção única em cada

esfera  de  governo;  II  -  atendimento  integral,  com  prioridade  para  as  atividades

preventivas,  sem  prejuízo  dos  serviços  assistenciais;  III  -  participação  da

comunidade”.

Da mesma forma, a Constituição do Estado de Minas Gerais dispõe que “a saúde é

direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  do  Município,  através  de  sua  promoção,

proteção  e  recuperação”.  E,  nos  mesmos  moldes  da  Constituição  da  República,

estabelece as diretrizes a serem seguidas nas ações e serviços públicos de saúde

como: “I - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera

do  governo;  II  -  integralidade  na  prestação  de  ações  preventivas,  curativas  e

reabilitadoras,  adequadas  às  diversas  realidades  epidemiológicas;  III  -

universalização e equidade em todos os níveis de atenção à saúde, para a população

urbana  e  rural;  IV  -  participação,  com  poder  decisório,  das  entidades  populares

representativas  de  usuários  e  trabalhadores  da  saúde,  na  formulação,  gestão,

controle e fiscalização das políticas de saúde”.

A realidade da saúde pública no País é precária. Embora amplamente defendida
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nos textos constitucionais, a insuficiência de recursos orçamentários para o efetivo

investimento em políticas públicas na área de saúde, principalmente nos âmbitos da

atenção  básica  e  especializada  à  saúde,  é  um fato  incontroverso.  Nosso  Estado

dispõe de um corpo técnico especializado e competente, muitas vezes impossibilitado

de cumprir o amplo atendimento por falta de equipamentos e materiais.

O  projeto  de  lei  que  ora  apresento  tem  por  finalidade  estimular  e  atrair

investimentos  à  saúde  local  através  do  mecanismo  de  benefício  fiscal,  sendo

esperados como resultado melhorias nos indicadores como aumento da qualidade e

acesso dos cidadãos ao atendimento de saúde,  principalmente em procedimentos

com demandas reprimidas acentuadas. Observamos, entretanto, que esse resultado

só será atingido se houver a efetividade dos projetos para a atenção à saúde básica e

especializada, a melhoria do serviço público prestado e a qualidade do atendimento.

Logo, este projeto de lei possui o diferencial de disponibilizar recursos para todos os

portes  de  projetos,  com  o  respectivo  percentual  de  investimento  proporcional  ao

número de habitantes beneficiados pelo Município.

É  importante  destacar  que,  tanto  em  nosso  Estado  como  em  nível  federal,  já

existem regulamentos de incentivos fiscais em áreas diversas, incluindo a assistência

social.

Além disso, a Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração

do processo legislativo em tema de direito tributário, não havendo ofensa ao art. 61, §

1º, II, ‘b’, da Constituição Federal, pois as regras insertas nesse dispositivo se referem

tão somente a territórios federais, não sendo de observância obrigatória por parte dos

Estados membros. Também não se trata de legislar sobre o orçamento do Estado,

que tem previsão específica no inciso II do art. 165 da Carta Magna.

Em uma análise preliminar, pode-se ter em mente que a adoção do incentivo fiscal

à saúde implica somente perda de arrecadação direta para o Estado. Entretanto, com

a conveniente  gerência  esses  recursos  transformam-se  em  investimento  aplicado

diretamente na saúde pública dos Municípios.

Diante  dos  novos  conceitos  que  norteiam  a  administração  pública  e  o

reconhecimento  da  participação  da  sociedade,  inclusive  nas  questões  de

competência do Estado, como é o caso da saúde, este projeto inova ao possibilitar a
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participação da sociedade civil na implementação dos projetos de saúde e valoriza os

princípios do sistema de saúde brasileiro, como o processo de descentralização em

que cada Município define suas prioridades, conforme as suas necessidades.

Assim, essa proposta está na linha de defesa de um modelo de gestão conjunta dos

recursos  destinados  aos projetos  de  atenção básica  e especializada em saúde e

pautada pela transparência na seleção dos projetos, que passarão pela aprovação do

Conselho  Municipal  de  Saúde,  atendendo  às  demandas  regionais,  de  forma  a

cumprir, mais uma vez, as diretrizes legais do SUS.

A criação  do incentivo  à  saúde através  de  lei  tornará  obrigatório  que todos  os

projetos de atenção básica e especializada a serem levados a efeito nos Municípios

passem pelo crivo do Conselho Municipal de Saúde, eliminando-se as dezenas de

pedidos de recursos que são formulados todos os anos para a implementação de

ações de saúde e que,  na  maioria  dos casos,  não são atendidos,  bem como as

emendas orçamentárias anuais que não atendem a demanda de saúde no Estado.

Assim,  este  projeto  de  incentivo  à  saúde  permitirá  aos  contribuintes  do  ICMS

direcionar  um  percentual  do  total  do  imposto  devido  para  um projeto  de atenção

básica ou especializada em saúde, devidamente aprovado nos termos da lei  e do

regulamento.

Acreditamos  que  o  projeto  de  lei  apresentado  para  análise  poderá  representar

considerável fomento à saúde pública dos Municípios do Estado de Minas Gerais,

além de estar pautado pela transparência da seleção e do controle e fiscalização dos

recursos aplicados.

São estas as razões pelas quais submeto esta proposição à elevada consideração

dos  meus  pares,  na  convicção  de  que  poderá  constituir  alternativa  eficaz  no

aprimoramento da saúde pública em nosso Estado.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 485/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.856/2011

Institui, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, o programa Cesta Básica

do Livro e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado no âmbito da Secretaria de Estado de Educação o programa

Cesta Básica do  Livro,  destinado a prover  as  famílias  de estudantes das escolas

estaduais de um acervo mínimo de leitura.

Art. 2º - Cada família que tenha filho ou filha matriculados nas escolas estaduais do

Estado receberá, a cada bimestre letivo, 2 (dois) livros de conteúdo literário, artístico

ou científico, constantes de catálogo elaborado pelo Conselho Estadual de Educação.

Parágrafo  único  -  A  cada  dois  anos,  o  catálogo  de  títulos  será  devidamente

atualizado. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2012.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Trata-se de uma ampliação da cesta básica, que a bem da verdade é

apenas limitada a prover de alimentação o brasileiro comum, e que representa muito

pouco pelo valor atual do salário mínimo, de R$545,00. 

Pela Constituição de 1988, o salário mínimo deve prover outras necessidades, não

somente  para  um  trabalhador,  mas  para  toda  sua  família,  atualmente  com

composição de dois adultos e dois adolescentes ou crianças. 

É necessário que além de alimentos, a cesta básica do brasileiro contenha os livros,

que são um patrimônio cultural insubstituível da humanidade. 

Estudos recentes mostram que as crianças que dispõem em casa de livros, jornais

e revistas têm um desempenho muito mais positivo em sua alfabetização. 

Recentes estudos também mostraram que 15 milhões de brasileiros são privados

do mundo letrado. Frequentemente, o único livro existente na casa de pessoas mais

humildes é a Bíblia, e esta é praticamente inacessível para as crianças. 

Em nosso país  temos o Programa do Livro Didático;  entretanto,  os  livros  ficam

somente 1 ano com as famílias e não pertencem a elas. 

Infelizmente,  no  Brasil  a  literatura  ainda  está  entre  as  últimas  prioridades  do

brasileiro. Além de ter pouco dinheiro para adquirir livros, quando o tem gasta com

DVD,  Celular,  CD,  jogos  eletrônicos  e  outras  atividades,  nunca  sobrando  para  a
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leitura.

Foi  feita  uma pesquisa  -  "O  Livro  no  Orçamento  Familiar"  -,  encomendada  por

diversas entidades ligadas ao mercado editorial, com base na última divulgação do

IBGE no item "Pesquisa de Orçamentos Familiares".

Nessa pesquisa, foi feita uma comparação entre os gastos da família brasileira com

material  para  leitura  e  outra  despesa  de  comunicação  e  lazer.  Das  famílias

entrevistadas, 47% adquiriram algum tipo de material  de leitura, o que equivale a

R$5.470.000.000,00  em um ano.  Desse valor,  52% foram  destinados  a  jornais  e

revistas,  19,6% para  livros  didáticos  e  9,7% para  fotocópia.  Apenas,  infelizmente,

10,1% foram gastos com literatura propriamente dita.

Desta forma, vê-se que é urgente incentivar a leitura dos alunos e pais de alunos da

rede pública estadual,  e sendo assim, torna-se indispensável  a preciosa ajuda do

poder público para melhorar os índices já citados.

- 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 1.857/2011

Dá a denominação de Antônio Olímpio de Carvalho à Rodovia AMG-335, que liga a

MG-050 ao Distrito de Santo Antônio dos Campos, no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Antônio Olímpio de Carvalho a Rodovia AMG-335, que

liga a MG-050 ao Distrito de Santo Antônio dos Campos, no Município de Divinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Fabiano Tolentino

Justificação: Antônio Olímpio de Carvalho, mais conhecido como Totonho Carvalho

ou  Totonho  do  Café,  foi  Vereador  por  três  mandatos  em  Divinópolis,  sempre

representando a zona rural, principalmente o Distrito de Santo Antônio dos Campos,

onde nasceu e residiu até a sua morte.

Totonho Carvalho foi um dos maiores benfeitores da região de Divinópolis, trazendo

grandes benefícios para todo o Distrito de Santo Antônio dos Campos, entre os quais

podemos destacar a abertura da AMG-335, que foi de uma importância ímpar, pois
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antes  o  acesso  era  feito  passando  pela  comunidade  de  Cachoeirinha,  o  que

praticamente  dobrava  a  distância  do  percurso  para  se  chegar  ao  centro  de

Divinópolis.

Portanto, é justo e oportuno homenagear essa pessoa de reputação ilibada que

prestou  relevantes  serviços  à  comunidade  de  Santo  Antônio  dos  Campos  e

Divinópolis.

Em vista do exposto,  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 1.858/2011

Autoriza o Poder Executivo a criar o Parque Lagoa Seca e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Parque Lagoa Seca, que ficará,

como os demais, subordinado ao Instituto Estadual de Florestas - IEF.

Parágrafo único - O Parque Lagoa Seca compreenderá a área verde constituída

nas folhas 47 e 54, quadrículas 5.346, 5.345, 5.446 e 5.445, e nas folhas 48 e 55,

quadrícula 5.446, do Anexo II - Mapa de Zoneamento - da Lei nº 9.959, de 20 de julho

de 2010, do Município de Belo Horizonte, com aproximadamente 5.000.000m² (cinco

milhões de metros quadrados).

Art. 2º - A criação do Parque Lagoa Seca tem como pressupostos:

I - viabilizar a manutenção e a proteção de áreas vegetadas contínuas e integradas

à Serra do Curral;

II  -  promover  a  recuperação  ambiental  das  áreas  de  preservação,  incluindo

revegetação, contenção de erosão, despoluição e conservação de encostas havidas

com a exploração mineral ocorrida na região;

III - promover a transformação das grandes áreas vegetadas em um parque público

de caráter perpétuo e aberto ao público, que contribua para a melhoria das condições

de lazer da população, em especial dos moradores da região Centro-Sul do Município

de Belo Horizonte;
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IV - assegurar que não ocorram novas expansões urbanas na região. 

Art. 3º - A área patrimonial do Parque Lagoa Seca poderá ser acrescida de outras

áreas, caracterizando-se todas pela inalienabilidade e devendo ficar sob jurisdição e

administração do IEF ou de órgão que vier a substituí-lo no campo da administração

dos parques estaduais.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Fred Costa

Justificação: A criação do Parque Lagoa Seca foi uma condição estabelecida pelo

Conselho Municipal de Meio Ambiente - Comam - para autorizar  as atividades da

Mineradora Lagoa Seca de 2005 a 2012.

Em 2005,  o Comam determinou a  recuperação da área pela Mineradora Lagoa

Seca, após a desativação da mina, com a entrega do parque até 2012. Além de não

ter  apresentado  projeto  até  o  momento,  a  empresa  apresentou  recurso  a  esse

Conselho para não ter de cumprir a ordem.

Tendo  em  vista  os  fatos  e  denúncias  que  recebemos  a  respeito  do  assunto,

julgamos por bem apresentar este projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a

criar o Parque Lagoa Seca, situado na região do Belvedere, antecipando a proteção

ambiental de 5.000.000m² de área verde, que irão proporcionar à população belo-

horizontina a melhoria do clima e da qualidade de vida, além de opções de lazer, com

pistas  de  caminhada,  praça  de  esportes  e  dois  lagos,  além  da  possibilidade  de

implantação de trilhas ecológicas, campo de pouso para parapentes e até plataforma

de salto.

-  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 1.859/2011

Determina  a  instalação  de  equipamentos  de  conexão  com  o  Sistema  de

Posicionamento Global - GPS - nos veículos dos órgãos estaduais de segurança e de

saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  veículos  dos  órgãos  estaduais  de  segurança  e  de  saúde  públicas
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deverão ser equipados com equipamentos que permitam a conexão com o Sistema

de Posicionamento Global - GPS.

Parágrafo único - Aplica-se esta lei aos serviços prestados na forma de concessão

e aos convênios celebrados pelo governo do Estado.

Art.  2º  -  Todas  as  viaturas  adquiridas  pelos  órgãos  de  segurança  e  de  saúde

públicas, a partir  da data da promulgação desta lei, deverão sair da fábrica com o

equipamento para conexão com o Sistema de Posicionamento Global - GPS.

Art. 3º - O Poder Executivo, no prazo de dois anos contados da entrada em vigor

desta lei, deverá promover a instalação do equipamento de conexão com o Sistema

de Posicionamento Global - GPS - em todos os veículos que integrem a frota dos

órgãos de segurança e de saúde públicas.

Art.  4º  -  O  descumprimento  desta  lei  por  parte  das  empresas  que exploram  o

serviço de urgência e emergência acarretará as seguintes penalidades:

I - primeira infração: notificação com prazo de trinta dias para se adequar à lei;

II  -  segunda  infração:  multa  de  2.300  Ufemgs  (duas  mil  e  trezentas  Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais) por veículo;

III - terceira infração: revogação do alvará de licença, observado o contraditório e a

ampla defesa.

Art. 5º - Caberá ao governo do Estado normatizar o cumprimento desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: O governo do Estado não pode prescindir da alta tecnologia disponível

e de,  cada vez mais, desenvolver  esforços para melhorar a qualidade dos gastos

públicos e aperfeiçoar os métodos e as técnicas públicas de gestão. 

Com  a  implantação  de  equipamentos  de  conexão  com  o  Sistema  de

Posicionamento Global - GPS -, é possível facilitar e agilizar o acesso das viaturas às

ocorrências,  evitando o agravamento de situações; controlar,  em tempo real,  com

exatidão, os locais onde estão sendo prestados os serviços; realizar controle posterior

e avaliação dos serviços e verificar possíveis falhas nos procedimentos.

O GPS oferece uma navegação automática com acesso às rotas mais curtas e
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rápidas e com direções detalhadas através de todo o percurso a ser realizado. Ao

longo do caminho,  ele fornece avisos na tela com sinais  audíveis,  que alertam o

motorista  sobre  as  necessárias  mudanças  de  direção,  a  distância  em relação  às

próximas curvas,  o desvio de rumo e a distância do destino  final.  Além do mais,

muitas vezes, encontrar determinados endereços e numerações é muito complexo.

Com  o  GPS,  as  rotas  serão  determinadas  com  agilidade  e  os  locais,  facilmente

encontrados.

- 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 1.860/2011

Cria a Delegacia Especializada em Acidentes do Trabalho no Estado na estrutura

da Secretaria de Estado de Defesa Social.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica criada,  na  estrutura da  Secretaria  de Estado de Defesa Social,  a

Delegacia Especializada em Acidentes do Trabalho.

Art. 2º - Compete à Delegacia Especializada em Acidentes do Trabalho o registro, e

a investigação, na abertura de inquérito a todos os demais procedimentos policiais

necessários  para  a  apuração  dos  delitos  relativos  a  acidentes  envolvendo

trabalhadores no exercício de suas atividades profissionais.

Art. 3º - A Delegacia Especializada em Acidentes do Trabalho deverá disponibilizar

todos os meios necessários para o recebimento de informações e denúncias sobre

delitos relativos a trabalhadores, inclusive com linhas telefônicas 0800 e via internet.

Art. 4º - O corpo funcional da Delegacia Especializada em Acidentes do Trabalho

deverá  ser  composto,  preferencialmente,  por  policiais  com  formação  técnica  ou

especializada em segurança e saúde do trabalho. 

Art.  5º - Os recursos necessários à implantação da Delegacia Especializada em

Acidentes do Trabalho serão os próprios já destinados no Orçamento Geral do Estado

para a Secretaria Estadual de Defesa Social.

Art. 6º - O Poder Executivo editará os atos necessários para aplicação desta lei.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação:  Minas  Gerais  tem  a  triste  marca  de  ser  o  segundo  Estado  em

estatísticas  em acidentes  de  trabalho  no  Brasil.  A formação econômica de Minas

proporcionou que setores com alto risco de acidentes e adoecimentos advindos do

mundo do trabalho tivessem grande concentração no Estado: mineração, metalurgia,

construção civil, transporte e agropecuária, dentre outros. Tais setores, aliados com

as novas formas de organização da produção e prestação de serviços, puxam os

índices de acidentes de trabalho para cima. Acrescentam-se a isso novos setores,

como  os  teleatendimentos  e  bancos  -  hoje,  com  altas  incidências  de  lesão  por

esforços repetitivos - LER -, sofrimentos e distúrbio mental.

Cada vez mais  se  ampliam os casos de  óbitos  e  incapacitações temporárias  e

permanentes oriundos de acidentes de trabalho, afrontando-se, assim, os princípios

consagrados na Constituição Federal, art. 1º, da dignidade da pessoa humana (inciso

III) e o valor social do trabalho (inciso IV), bem como na legislação ordinária sobre a

saúde do trabalhador.

Atualmente,  não  há  apoio  legal  especializado  na  investigação  sobre  saúde  e

acidente  do trabalho  que possa gerar  responsabilização criminal.  De acordo com

especialistas, a condenação criminal pelo acidente de trabalho é fato raro na justiça

brasileira,  visto que a polícia não tem intimidade com as normas de segurança e

saúde no trabalho. A impunidade leva à multiplicação dos infortúnios ocupacionais

devido ao descumprimento regular e persistente da legislação.

Cabe ao Estado corrigir tal distorção e garantir a segurança do cidadão em todos os

níveis,  inclusive no que se refere ao mundo do trabalho e fazer  cumprir  a  lei.  As

investigações criminais proporcionarão pontos de apoio para que os trabalhadores e

seus dependentes possam receber compensações materiais pelos danos causados e

colaborarão ainda para o aperfeiçoamento das ações de vigilância.

Assim sendo, na esperança de reverter a situação de total impunidade que impera

no trato das questões relativas a acidentes de trabalho é que proponho a criação da

Delegacia Especializada em Acidentes do Trabalho, constituída, inclusive, de corpo

técnico com formação em segurança e saúde do trabalho.
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- 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 1.861/2011

Institui a Comenda Eratóstenes de Almeida Gonçalves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Comenda  Eratóstenes  de  Almeida Gonçalves,  com a

finalidade de homenagear pessoas e instituições que tenham se destacado na defesa

da segurança e da saúde do trabalhador no Estado.

Art.  2º  -  A  Comenda  Eratóstenes  de  Almeida  Gonçalves  será  concedida,

anualmente, pelo Governador do Estado, e entregue em cerimônia realizada em 28

de  abril,  Dia  Mundial  da  Segurança  e  da  Saúde  no  Trabalho,  na  Assembleia

Legislativa do Estado.

Parágrafo  único  -  Fora  da  data  estipulada no “caput”  deste  artigo,  a  Comenda

Eratóstenes  de Almeida Gonçalves  só  poderá  ser  outorgada por  motivo  de  força

maior e a juízo de seu Conselho.

Art.  3º - Os agraciados com a comenda receberão medalha e diploma assinado

pelo Governador do Estado e pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,

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 ou históricos dos indicados,

além dos serviços por eles prestados.

Parágrafo  único  -  Os  nomes  dos  agraciados,  com  sua  identificação  e  suas

realizações, serão inscritos em livro especial de registro, em ordem cronológica.

Art. 5º - A Comenda Eratóstenes de Almeida Gonçalves será administrada por um

Conselho a ser designado pelo Governador do Estado.

Parágrafo único - O Conselho a que se refere o “caput” deste artigo será assim

composto:

a) Secretário de Estado de Trabalho e Emprego;

b) Secretário de Estado de Saúde;

c) Secretário de Estado de Governo;
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d) três Deputados Estaduais indicados pela Assembleia Legislativa do Estado;

e) um representante da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -;

f) um representante da Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho - Aafit -;

g) um representante do Fórum Sindical e Popular de Saúde do Trabalhador;

h) um representante da Federação dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de

Minas Gerais.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: Os Auditores Fiscais do Ministério do Trabalho Eratóstenes de Almeida

Gonçalves, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva e o motorista Ailton

Pereira de Oliveira foram executados em uma emboscada durante uma fiscalização

em fazendas da região de Unaí, no dia 28/1/2004.

Este episódio marcou sobremaneira a fiscalização do trabalho em Minas Gerais e

em todo o Brasil e demonstrou as dificuldades, a insegurança e a importância de uma

categoria - a dos Auditores do Trabalho. Demonstrou, mais, o atual estágio - apesar

dos avanços obtidos nos  últimos anos  -  das condições de trabalho,  de saúde do

trabalhador  e  de  segurança  do  trabalho  no  País:  uma  situação  de  extrema

dificuldade.

No  dia  28  de  abril,  comemora-se  o  Dia  Nacional  em  Memória  das  Vítimas  de

Acidentes e  Doenças do Trabalho,  regulamentado pela Lei  Federal  nº  11.121,  de

2005. A Organização Internacional do Trabalho - OIT - adotou esta data como o dia

mundial da saúde e segurança nos locais de trabalho.

Com a  comenda cuja  criação propomos,  o  Estado  homenageará  as  pessoas  e

instituições  que  defendam  a  saúde  e  a  segurança  do  trabalhador  e,  com  a

denominação de Eratóstenes de Almeida Gonçalves, homenageará todos os Fiscais

do Trabalho de Minas Gerais, fazendo com que sejam lembrados em especial, além

dele  próprio,  seus  colegas  de  trabalho  assassinados  João  Batista  Soares  Lage,

Nelson José da Silva e Ailton Pereira de Oliveira.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.862/2011

Declara de utilidade pública a Associação Dona de Leite, 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 Dona de Leite, com sede

no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: A Associação Dona de Leite, com sede no Município de Belo Horizonte

é uma instituição beneficente e filantrópica sem fins lucrativos e sem caráter religioso.

Tem  por  finalidade  promover,  coordenar,  executar,  administrar  e  incentivar  a

realização de projetos e iniciativa de assistência 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 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 1.863/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  PIM  -  Pessoas  Interessadas  em

Mudanças, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  PIM  -  Pessoas

Interessadas em Mudanças, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: A Associação PIM - Pessoas Interessadas em Mudanças, com sede no

Município de Coronel Fabriciano, é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos e
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sem  caráter  religioso.  Tem  por  finalidade  promover  ações  de  assistência  social,

jurídicas e de educação integrada, e o atendimento da criança, do adolescente, do

idoso e da família.  Contribui ainda para o estabelecimento de políticas públicas e

programas intersetoriais em todos os níveis da esfera pública.

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.

- 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 1.864/2011

Institui  no  Calendário  Oficial  de Datas e  Eventos do  Estado o Dia  Estadual  do

Auditor Fiscal do Trabalho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica Instituído no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Estado o Dia

Estadual do Auditor Fiscal do Trabalho, a ser comemorado anualmente no dia 28 de

janeiro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação:  Os  Auditores  Fiscais  do  Trabalho  -  AFTs  -  são  profissionais

imprescindíveis  na  defesa  dos  direitos  dos  trabalhadores.  E  por  realizarem  um

trabalho  que  em  muitas  das  vezes  contraria  interesses  poderosos,  vivem

permanentemente sob risco. Por sua história de 120 anos no Brasil e pelos relevantes

serviços prestados à sociedade merecem ser destacados e homenageados com a

indicação de um dia a eles dedicado.

A data escolhida é alusiva à chacina de Unaí.  Ocorrida em 28/1/2004, num ato

bárbaro,  foram assassinados três  AFTs:  Eratóstenes de Almeida Gonçalves,  João

Batista Soares Lage, Nelson José da Silva e o motorista Ailton Pereira de Oliveira.

Todos  servidores  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  e  no  exercício  de  suas
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atribuições.

- 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 1.865/2011 

Institui a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros a todos os

funcionários  dos  centros  de  educação  infantil  instalados  no  Estado  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os servidores dos centros de educação infantil da rede pública direta,

indireta e as particulares, bem como dos Municípios do Estado obrigados a participar

de cursos de primeiros socorros. 

Art. 2º - Os cursos deverão ser ministrados por entidades especializadas, sediadas

no Estado, por policiais militares ou bombeiros pertencentes à Polícia Militar de Minas

Gerais ou ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Parágrafo único - O curso será de periodicidade anual e deve ser feito por todos os

funcionários dos centros de educação infantil, conforme o art. 1º.

Art.  3º  -  Cabe  ao  Poder  Executivo  definir  os  critérios  para  implementação  dos

cursos  de  primeiros  socorros,  através  da  regulamentação  desta  lei,  no  prazo  de

sessenta dias a partir da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Fábio Cherem

Justificação:  As  escolas  não  são  somente  um  ambiente  de  aprendizado,  mas

também  de  muitas  brincadeiras  e  contato  entre  crianças.  Essas  brincadeiras  e

contatos  inerentes  à  atividade  escolar  e  à  infância  tornam  as  crianças  mais

suscetíveis a determinados tipos de acidentes, tais como pancadas, quedas e cortes.

É necessário e razoável que os profissionais que estão em contato com nossas

crianças  durante  todo  o  período  escolar  estejam  aptos  para  agir  com  prontidão,

segurança e de modo correto nos  casos em que ocorrerem acidentes, já que os

primeiros socorros, quando prestados de maneira eficiente, são capazes de evitar

sequelas graves ou minimizar efeitos de acidentes involuntários.
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Pelo fato de as crianças passarem grande parte do dia nos estabelecimentos de

ensino e com o fim de minimizar os riscos de um atendimento inadequado em caso

de  acidentes,  torna-se  necessária  a  presença  de  pessoal  capacitado  nestes

estabelecimentos, assegurando os primeiros socorros em casos de acidente.

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 Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.866/2011

Dispõe sobre a manutenção de lista de medicamentos genéricos em braile, para

consulta pública nas farmácias e drogarias do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As farmácias e drogarias estabelecidas no Estado ficam obrigadas a manter

à disposição do público, para consulta, lista de todos os medicamentos genéricos em

braile.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator

às seguintes penalidades:

I - na primeira infração, notificação de advertência para corrigir a irregularidade, no

prazo de quinze dias;

II  -  não corrigida a irregularidade no prazo previsto  no inciso  I,  multa de  1.000

Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

III - no caso de reincidência, a multa prevista no inciso II será aplicada em dobro.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se reincidência o cometimento

da mesma infração a cada período de trinta dias, após a aplicação da multa prevista

no inciso II.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que lhe couber, no prazo

máximo de sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Fábio Cherem

Justificação: Trata-se de propositura com intuito de cuidar da segurança e proteção
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das  pessoas  com  deficiência  visual,  enquadrando-se,  assim,  como  matéria  de

competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, nos

termos em que dispõe o art. 23, II, da Constituição Federal.

Visa também este projeto à proteção do consumidor portador de deficiência visual

e, como tal,  inscreve-se na competência concorrente da União, dos Estados e do

Distrito Federal, conforme previsto no art. 24, VIII e XIV, da Carta Política de 1988.

A referida propositura visa ainda a ampliar o acesso dos cidadãos mineiros com

deficiência  visual  à  lista  de  medicamentos  genéricos  disponíveis  nas  farmácias  e

drogarias do Estado,  constituindo, assim, uma importante ferramenta para garantir

maior inclusão social dos deficientes visuais.

Em 1999, os medicamentos genéricos foram efetivamente introduzidos no Brasil,

através  da  Lei  nº  9.787,  de  10/2/99,  autorizando-se  a  comercialização  de

medicamentos  com  patentes  caducadas  por  qualquer  laboratório,  em embalagem

padronizada com uma tarja amarela e um grande "G" de Genérico e os seguintes

dizeres: “Medicamento Genérico - Lei nº 9.787/99”, além do nome do princípio ativo.

Esses medicamentos têm preços em média 35% menores que os originais, porque

os fabricantes de genéricos, ao produzirem medicamentos após terminado o período

de proteção de patente dos originais, não precisam investir em pesquisas e refazer os

estudos  clínicos  que  dão  cobertura  aos  efeitos  colaterais,  eliminando  os  custos

inerentes  à  investigação  e  descoberta  de  novos  medicamentos,  visto  que  esses

estudos já foram realizados para a aprovação do medicamento pela indústria que

primeiramente obteve a patente.

Daí a importância da divulgação da lista de medicamentos genéricos no sistema

Braile, o que constitui enorme avanço para integrar pessoas cegas ao convívio com a

cultura  escrita,  dando-lhes  a  autonomia  necessária  para  a  aquisição  de

medicamentos mais baratos, de forma segura e eficiente, além de colaborar para o

resgate da cidadania das pessoas com deficiência visual.

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, da Pessoa com Deficiência e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.867/2011

Estabelece a obrigação de disponibilizar álcool gel a 70% (setenta por cento) para

higiene das mãos nos estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo

no local e dá outras providências.

A  Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo no local

deverão,  como  medida  de  higiene  e  saúde  pública,  disponibilizar  para  os

consumidores álcool gel a 70% (setenta por cento) para higienização das mãos antes

do consumo dos alimentos.

Parágrafo único - Os estabelecimentos devem manter álcool em gel em locais de

fácil acesso e visualização.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator

às seguintes penalidades:

I - na primeira infração, notificação de advertência para corrigir a irregularidade, no

prazo de quinze dias;

II  -  não  corrigida  a  irregularidade  no  prazo  previsto  no  inciso  I,  sujeitará  o

estabelecimento infrator à multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais);

III - no caso de reincidência, a multa prevista no inciso II será aplicada em dobro.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se reincidência o cometimento

da mesma infração a cada período de trinta dias, após a aplicação da multa prevista

no inciso II.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que lhe couber, no prazo

máximo de sessenta dias, contados de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Fábio Cherem

Justificação:  O  uso  de  álcool  gel  a  70%  é  reconhecido  como  uma  das  mais

eficientes  formas  de  higienização  das  mãos.  Ao  instituir-se  a  obrigatoriedade  de

disponibilização deste em estabelecimentos comerciais de alimentos para consumo



1833
____________________________________________________________________________

local, como bares, lanchonetes e restaurantes, a incidência de doenças como a gripe

A, viroses e infecções bacterianas intestinais certamente diminuirá, já que o contágio

dessas doenças muitas vezes se dá por meio da falta de higienização das mãos no

momento imediatamente anterior ao manuseio dos alimentos.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.228/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.868/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos de ensino disponibilizarem

carteiras  escolares  apropriadas  aos  estudantes  portadores  de  necessidades

especiais.

A  Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os estabelecimentos de ensino do Estado, públicos e privados, bem

como  dos  Municípios,  deverão  disponibilizar  carteiras  adequadas  aos  alunos

portadores de necessidades especiais.

Parágrafo único - A quantidade necessária de carteiras em cada estabelecimento

escolar  será  determinada  quando  da  realização  da  matrícula,  ocasião  na  qual  o

matriculando  ou  seus  responsáveis  apresentarão  laudo  médico  atestando  a

necessidade de carteira escolar especial, que deverá ser disponibilizada durante todo

o ano letivo.

Art.  2º  -  As  carteiras  deverão se  adequar  às  normas e  padrões da  Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, da Comissão Permanente de Acessibilidade

- CPA - e Instituto Nacional de Metrologia - Inmetro.

Art. 3º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator a

multa de 1.000 Ufemg (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), dobrada a

cada reincidência.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que lhe couber, no prazo de

sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Fábio Cherem

Justificação: A inclusão social dos portadores de necessidades especiais consiste,

acima de tudo, na criação de mecanismos que lhes propiciem uma melhor adaptação

aos  sistemas  e  aos  locais  sociais  comuns,  de  forma  que  tenham  reduzidos  os

obstáculos  a  sua inclusão e possam acompanhar  a  rotina  daqueles  que não são

portadores de deficiência alguma.

A adoção de carteiras especiais destinadas aos alunos portadores de necessidades

especiais  tem  este  objetivo:  maximizar  o  potencial  e  o  rendimento  dos  alunos

cadeirantes das redes de ensino público e privada, suprimindo, tanto quanto possível,

todas  as  dificuldades  que  possam  interferir  negativamente  no  seu  processo  de

aprendizagem.

No Brasil, segundo Dischinger “et al”, (2004), a inclusão dessas crianças no ensino

regular  só  será  efetiva  se a  escola  estiver  aberta  às  diferenças e se tiver,  como

condição básica, espaços arquitetônicos livres de barreiras físicas e de informação.

Sabe-se que, na prática, a falta de acessibilidade espacial é uma realidade na maioria

das  escolas  brasileiras,  o  que  impede  a  plena  integração  das  crianças  com

deficiência ao ensino regular.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.079/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.869/2011

Veda qualquer discriminação à criança e ao adolescente portadores de diabetes

mellitus,  nos  estabelecimentos  de  ensino,  creches  ou  similares,  em  instituições

públicas ou privadas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  vedada  a  discriminação  à  criança  e  ao  adolescente  portadores  de

diabetes mellitus, nos estabelecimentos de ensino, centros de educação infantil ou

similares e em instituições públicas ou privadas localizadas no Estado. 
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Art. 2º - O estabelecimento de ensino, creche ou similar deverá capacitar seu corpo

docente e equipe de apoio para acolher e prestar a assistência de que a criança e o

adolescente diabéticos necessitam.

Art.  3º  -  Para  efeito  desta  lei  consideram-se  necessidades  da  criança  e  do

adolescente diabéticos:

I - verificar o açúcar no sangue;

II - tratar hipoglicemia com açúcar de emergência;

III - injetar insulina, quando necessário;

IV - comer quando necessário;

V  -  almoçar  em  momento  oportuno,  e  com  tempo  suficiente  para  terminar  a

refeição;

VI - ter acesso livre e irrestrito à água e ao banheiro;

VII  -  participar  plenamente  das  aulas  de  educação  física  (ginástica)  e  outras

atividades extracurriculares, incluindo excursões. 

Art.  4º  -  Consideram-se  atos  discriminatórios  à  criança  ou  ao  adolescente

portadores de diabetes para os efeitos desta lei:

I - o não atendimento às necessidades da criança e do adolescente diabéticos de

que trata o art. 3º;

II - recusa de matrícula;

III - impedimento ou inviabilização da permanência no estabelecimento de ensino,

creche ou similar.

Art.  5º  -  As  sanções  aplicáveis  aos  que  praticarem  atos  de  discriminação  nos

termos desta lei serão as seguintes:

I - advertência;

II - multa de até 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

III - multa de até 3.000 (três mil) Ufemgs, em caso de reincidência;

IV - suspensão da licença estadual para funcionamento por 30 (trinta) dias;

V - cassação da licença estadual para funcionamento.

§ 1º - Quando a infração for cometida por agente público, servidor público ou militar,

no exercício de suas funções, sem prejuízo das sanções previstas nos incisos I a III

deste artigo serão aplicadas as penalidades disciplinares cominadas na legislação
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pertinente. 

§ 2º - O valor da multa será fixado tendo-se em conta as condições pessoais e

econômicas do infrator e não poderá ser inferior a 500 (quinhentas) Ufemgs.

§ 3º - A multa poderá ser elevada até o triplo quando se verificar que, em virtude da

situação econômica do infrator, sua fixação em quantia inferior seria ineficaz.

§ 4º - Imposta a pena prevista no inciso V deste artigo, o fato será comunicado à

autoridade responsável pela outorga da licença, que providenciará a sua execução, e

a  autoridade federal  ou  municipal,  para  eventuais  providências  no  âmbito  de  sua

competência.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Fábio Cherem

Justificação:  A  diabetes  mellitus,  popularmente  conhecida  por  diabetes,  é  um

distúrbio do metabolismo caracterizado pela ineficiência parcial ou total de insulina ou

por uma resistência a ela. A insulina auxilia o organismo a usar os alimentos como

fonte  de  energia.  Nas  pessoas  com  diabetes,  ou  o  pâncreas  para  de  fabricar  a

insulina, ou o organismo não consegue utilizá-la de forma eficiente. Sem a ação da

insulina,  a  glicose,  principal  fonte  de  energia  que  utilizamos,  fica  circulando  na

corrente sanguínea, levando ao aumento dos índices de glicose no sangue, gerando

então a hiperglicemia. 

A diabetes é uma das doenças crônicas mais frequentes, atingindo mais de 7% da

população brasileira. 

Os tipos de diabetes mais conhecidos são a diabetes mellitus tipo 1, onde a falta de

insulina ou  a  sua produção insuficiente  pelo  corpo estabelece como condição ao

indivíduo  a  aplicação  de  insulina,  ocorre  com  maior  frequência  em  jovens;  e  a

diabetes mellitus tipo 2, em que o organismo produz insulina, porém não a utiliza de

forma adequada, que atinge mais os adultos, pessoas com antecedentes familiares

de diabetes ou com o excesso de peso. Alimentação adequada, exercícios físicos,

controle do peso, e em alguns casos o uso de medicamentos, seja a própria insulina

ou comprimidos, ajudam no controle da diabetes tipo 2.

A diabetes é a segunda doença mais comum na infância, com um número cada vez
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maior de diagnósticos de ambos os tipos de diabetes ao ano. Acredita-se que das

crianças nascidas no ano de 2000, uma em cada seis meninas e um em cada oito

meninos irão desenvolver diabetes em sua vida. 

Acompanhando o crescimento dos números de casos de diabetes, a tecnologia e o

tratamento  também  mudaram.  Atualmente  existe  o  monitoramento  intensivo  da

diabetes que auxilia na diminuição das complicações a longo prazo da doença, além

de auxiliar  pontual e seguramente no controle glicêmico, a fim de evitar  possíveis

complicações.

Ocorre que não há lei que proteja os direitos das crianças portadoras de diabetes

nas instituições de ensino, creches ou similares, existindo casos de discriminações

onde a instituição se recusa a cooperar por entender não ser sua obrigação prestar a

assistência  de que uma criança diabética  necessita,  negando-se à  verificação do

açúcar no sangue ou à administração da medicação, o que dificulta a permanência da

criança no estabelecimento escolar ou similar. 

A criança passa boa parte de seu dia na escola, e cada aluno com diabetes é único

no que diz respeito ao seu processo da doença e de desenvolvimento intelectual,

habilidades e níveis de assistência necessária para o manejo do tratamento. 

Os  alunos  com  diabetes  precisam  do  apoio  e  compreensão  da  instituição

educacional  para  as  medições  do  açúcar  no  sangue,  alimentação  nos  horários

adequados e administração de insulina. Neste sentido, o controle da diabetes pode

ser melhor potencializado no ambiente escolar se os professores e auxiliares forem

informados  quanto  à  condição do aluno e quanto  aos procedimentos necessários

para auxiliá-lo no controle da diabetes.

Professores,  pais,  administradores  escolares  e  profissionais  de  saúde  devem

trabalhar em conjunto com o aluno para desenvolver diretrizes para a gestão da sua

diabetes. Crianças menores de oito anos de idade carecem de apoio de adultos para

acompanhar  os  seus  níveis  de  glicose e  gerir  as  suas  necessidades de insulina.

Como não há profissionais da saúde em todos os estabelecimentos de ensino, os

profissionais da educação precisam ser devidamente treinados para reconhecerem os

sinais de alerta dos níveis de glicose alta ou baixa e serem capazes de tomar as

medidas adequadas. 
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Cada escola ou creche precisa ter ao menos um adulto qualificado para gerir um

episódio de emergência hipoglicêmica causada por níveis perigosamente baixos de

glicose. 

O Estatuto  da  Criança e  do  Adolescente  garante a  educação e  a igualdade de

condições de acesso e permanência na escola, além de vedar a discriminação. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.009/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.870/2011

Altera o art. 3º da Lei nº 18.037, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o

cadastro de entidades representativas de dependentes. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 3º da Lei nº 18.037, de 12 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º – O Sistema de Registro Automático de Veículos - SRAV -, cuja finalidade é

a agilização do pré-registro, emplacamento, selagem de placas em veículos novos e

o acompanhamento da tramitação dos procedimentos e da transferência de dados

pelo sítio do Detran-MG, será disponibilizado exclusivamente para o:

I – proprietário do veículo.

II – representante legal do proprietário.

III – despachantes sindicalizados ou associados a entidades constituídas na forma

da lei,  desde que as referidas entidades sejam habilitadas e autorizadas,  por  ato

normativo, pelo Detran-MG.

Parágrafo único – As referidas entidades deverão comprovar  sua legalidade por

meio de legislação pertinente, anualmente, ao órgão competente. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Ivair Nogueira

Justificação: Esta alteração da Lei nº 18.037, de 2009, no seu art. 3º, refere-se à
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necessidade  de  identificar  quem  são  os  despachantes  documentalistas  como

categoria profissional, tendo em vista a existência de entidades que representam a

classe, legalmente documentadas, no Estado. Isso porque a autorização para exercer

a  profissão  decorre  do  deferimento  da  inscrição  nas  entidades  de  classe,  em

procedimento  administrativo  pelo  qual  são apuradas  e comprovadas  a  habilitação

técnica e as demais condições exigidas para o exercício da profissão.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares, para aprovação desta lei

modificativa.

- 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 1.871/2011

Torna obrigatório o planejamento prévio e o efetivo treinamento para evacuações

emergenciais na rede de ensino público e particular do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todas as escolas de nível médio e fundamental da rede de ensino pública e

privada em atuação no Estado ficam obrigadas a elaborar um plano de evacuação

apropriado às suas instalações,  de  forma a estabelecer  procedimentos e critérios

para uma evacuação rápida e segura de seus alunos, professores e funcionários em

caso de alguma situação emergencial ou de iminente perigo. 

§ 1º - O plano de evacuação deverá ser elaborado especificadamente para cada

instituição  de  ensino  levando  em  conta  as  peculiaridades  de  suas  instalações,

apontando  de  forma  clara  as  vias  de  saída  e  eventuais  vias  de  emergência  e

predeterminando quais grupos utilizarão cada uma delas, bem como as prioridades

que  possam  ser  estabelecidas  para  evitar  o  tumulto  na  execução  do  plano  de

emergência. 

§ 2º - Deverá ser especificado no plano de evacuação o tipo de alarme que será

dado  para  deflagrar  os  procedimentos  preestabelecidos,  podendo  ser  utilizada  a

própria campainha ou sinal da instituição de forma intermitente e constante, desde

que  seja  percebida  por  todos  no  prédio,  cabendo  a  cada  professor  conferir  a

evacuação de todos em sua sala antes de fechá-la. 

§ 3º - O plano de evacuação deverá ainda especificar os pontos de encontro da
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população  escolar  em  local  seguro  fora  da  área  edificada,  determinando  a

responsabilidade  de  cada  integrante  do  corpo  docente  para  evitar  a  dispersão

descontrolada de seus alunos, momento em que deverá ser procedida à contagem de

cada grupo para atestar a eficácia da evacuação. 

§ 4º - O plano de evacuação deverá conter todos os procedimentos e medidas a

serem adotados nas mais diversas situações de emergência, inclusive em relação a

incêndios,  vazamento  de  gás,  tremores,  panes,  invasão  por  terceiros  não

identificados e outras situações de perigo ou risco iminente.

Art. 2º - O plano de evacuação de cada instituição de ensino deverá ser submetido

a análise e aprovação do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, ficando o

funcionamento da instituição condicionado a aprovação por meio de parecer técnico

emitido pelo órgão responsável. 

Art.  3º  -  Cada  instituição  de  ensino  deverá  ter  ao  menos  duas  saídas

disponibilizadas,  salvo  se  o  parecer  do  Corpo  de  Bombeiros  assim  o  dispensar,

devendo ser recomendada a utilização de uma escada de emergência externa para

edificações de gabarito superior a cinco andares. 

Art.  4º  -  O  plano  de  evacuação  deverá  ser  do  conhecimento  de  todos  que

frequentam a instituição de ensino por meio de divulgação em aulas e palestras, bem

como pela exposição de uma cópia em local visível e de fácil acesso, devendo ser

executado em treinamento simulado para exercitar a prática sistemática das técnicas

e procedimentos adotados, ao menos uma vez a cada semestre. 

Parágrafo  único  -  O  Corpo  de  Bombeiros  do  Estado  de  Minas  Gerais  deverá

observar  ao  menos  um  treinamento  prático  a  cada  ano,  propondo  eventuais

alterações  no  plano  de  evacuação  que  se  mostrem  necessárias  ao  seu

aperfeiçoamento.

Art. 5º - O não cumprimento do disposto nesta lei implicará a imediata interdição do

funcionamento da instituição educacional até serem sanadas as falhas existentes e

apontadas em parecer do Corpo de Bombeiros. 

Parágrafo único - As instituições educacionais terão um prazo de dois anos a contar

da vigência desta lei para se ajustarem às disposições legais nela determinadas.

Art.  6º  -  O  Poder  Executivo  baixará  os  atos  que  se  fizerem  necessários  à
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regulamentação  da  presente  lei,  determinando  as  formas  de  fiscalização  do  seu

cumprimento. 

Art. 7º - Eventuais despesas decorrentes da atuação do Corpo de Bombeiros em

função  desta  lei  correrão  por  conta  de  dotações  orçamentárias  próprias,

suplementadas, se necessário. 

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011. 

Leonardo Moreira

Justificação:  Após  recente  episódio  que  acarretou  na  morte  de  12  crianças  na

cidade do Rio de Janeiro, uma pergunta ficou no ar e não quer calar: “Estão nossas

crianças preparadas para uma rápida evacuação da edificação escolar em caso de

algum sinistro?” A resposta, por evidente, é negativa, e não somente pela tragédia

ocorrida  na  Escola  Municipal  Tasso  da  Silveira,  em  Realengo,  mas  porque

efetivamente não se tem notícia de qualquer treinamento nos colégios, principalmente

da rede pública, para uma rápida e segura evacuação. Em uma situação de iminente

perigo, um plano de evacuação bem treinado e executado pode evitar a perda de

vidas. Todavia, o que se observa de um modo geral é que nossas crianças ficam à

mercê da própria sorte em situações de elevado risco, sem sequer saber o que fazer

e qual o procedimento correto a adotar em questões atípicas. 

Ressalte-se que não está a presente proposição invadindo a esfera da competência

municipal  em  relação  ao  ensino  fundamental,  pois  não  se  ditam  diretrizes

educacionais  ou  administrativas;  trata-se  de  uma questão primordial  na  busca de

mais  segurança  para  nossas  crianças,  de  forma  a  preestabelecer  critérios  e

procedimentos  a  serem  adotados  em  cada  instituição  de  ensino  em  situações

emergenciais.

Pelas considerações expostas, conto com o apoio dos nobres colegas à 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 1.872/2011

Determina a impressão de aviso nas tampas de caixas d’água sobre o perigo da
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dengue.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A empresa produtora de  caixas d’água localizada no Estado de Minas

Gerais  fica  obrigada a  imprimir  aviso sobre  o  perigo da  dengue na tampa e  nas

laterais do produto.

Parágrafo único - O aviso deverá ser de um quinto da área da tampa e das laterais

da caixa e conterá a seguinte informação: “Tampe bem sua caixa d’água, a dengue

mata”. 

Art.  2º  -  Fica  estabelecido  o  prazo  de 90 (noventa)  dias,  contados  da  data  da

publicação desta lei, para as empresas produtoras de caixa d’água se adaptarem ao

disposto no artigo anterior.

Art.  3º  -  O  não  cumprimento  ao  disposto  nesta  lei  acarretará  ao  infrator  a

penalidade de multa de  100 Ufemgs  (cem Unidades Fiscais  do  Estado de Minas

Gerais) por caixa d’água produzida sem o aviso determinado. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação: A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de

água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é

importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de

refrigerantes,  pneus velhos,  vasinhos de plantas, jarros  de flores,  garrafas, caixas

d’água,  tambores,  latões,  cisternas,  sacos  plásticos  e  lixeiras,  entre  outros

recipientes.

A dengue pode ser transmitida por duas espécies de mosquitos (Aedes aegypti e

Aedes  albopictus),  que  picam  durante  o  dia  e  a  noite,  ao  contrário  do  mosquito

comum, que pica  durante  a noite.  Os transmissores de  dengue,  principalmente  o

Aedes  aegypti,  proliferam  dentro  ou  nas  proximidades  de  habitações  (casas,

apartamentos, hotéis), em recipientes onde se acumula água limpa (vasos de plantas,

pneus velhos, caixas d’água, cisternas, etc.).

Considerando que muitas caixas d’água ficam visíveis à população, poderão servir

de instrumento de conscientização, através de avisos, em especial em comunidades
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de baixa renda.

- 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 1.873/2011

Proíbe a utilização de recipientes  de alumínio,  lata e similares cuja abertura de

alavanque da parte externa se introduza ou tenha qualquer contato com o conteúdo

interno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica proibida no Estado a  utilização de recipientes  de alumínio,  lata  e

similares cuja abertura de alavanque da parte externa se introduza ou tenha qualquer

contato com o conteúdo interno.

Art. 2º - Os fabricantes, distribuidores, fornecedores e comerciantes terão o prazo

de noventa dias para retirar do mercado os recipientes tratados no art. 1º.

Art.  3º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  acarretará  ao  fabricante,  ao

fornecedor e ao comerciante, solidariamente, multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), que reverterá para a Secretaria de

Estado de Saúde e será aplicada em dobro em caso de reincidência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados a partir da data

de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Os modelos  de lacres de recipientes  de alumínio,  latas e similares

existentes  no  mercado  estão  colocando  em  perigo  a  saúde  da  população.

Fazer com que a abertura de alavanque ou lacre, como é conhecido, deixe de abrir

para dentro do recipiente é algo que se quer ver consagrado nesta proposta.

Não  há  dúvida  de  que,  tomando-se  essa  providência,  haverá  significativa

diminuição da possibilidade de contaminação daquilo  que se encontra dentro  dos

recipientes, sejam bebidas, alimentos ou conservas em geral.

Do modo como são  produzidos  hoje,  ao  ser  quebrado  o  lacre  ou  alavanca  da

abertura  dos  recipientes,  sempre  há  o  contato  do  lacre  com  o  conteúdo  destes.

Com a proposta  que ora  se  apresenta,  estaremos  cuidando  da  saúde pública,  e
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haverá diminuição nas emergências por conta de problemas gastrointestinais e nas

infecções  intestinais,  bem  como nas  ocorrências  de  outros  casos  decorrentes  de

contaminação.

A alavanca de abertura, portanto, deve ser produzida de tal forma que seja puxada

e não haja contato do lacre ou abertura com o conteúdo do recipiente.

Nestes termos, apresento esta proposta legislativa, contando com o apoio de meus

nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.874/2011

Cria o Programa de Assistência aos Vitimados com Acidente Vascular Cerebral -

AVC - no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Assistência aos Vitimados por Acidente Vascular

Cerebral - AVC -, a ser oferecido pela rede de saúde pública do Estado.

Art.  2º  -  O  programa  de  que  trata  o  artigo  anterior  tem  por  finalidade  apoiar,

informar,  orientar,  tratar,  reabilitar  e  reintegrar  pacientes  vitimados  por  acidente

vascular cerebral.

Art.  3º  -  Para  seu  desenvolvimento,  o  programa  contará  com  equipes

multidisciplinares  formadas  por  médicos(as),  enfermeiros(as),  psicólogos(as),

fisioterapeutas,  fonoaudiólogos(as),  assistentes  sociais,  nutricionistas  e  terapeutas

ocupacionais, visando oferecer:

I - tratamento clínico adequado nas emergências e subsequentes;

II - apoio psicológico individual e familiar;

III - local adequado para realização de fisioterapia e demais atendimentos;

IV - orientação social, previdenciária e trabalhista;

V - coordenação e existência de grupos terapêuticos de apoio e orientação para

pacientes vitimados de AVC e seus familiares;

VI - exames periódicos.

Parágrafo  único  -  Em  virtude  da  vasta  necessidade  dos  avecerizados,  equipes

multidisciplinares com médicos(as), enfermeiros(as), psicólogos(as), fisioterapeutas,
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fonoaudiólogos(as), assistentes sociais, nutricionistas e terapeutas ocupacionais são

necessárias para um correto tratamento das sequelas.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das

dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Estado de Saúde, suplementadas

se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  Popularmente conhecido como derrame cerebral, o AVC é uma das

principais causas de mortes no planeta. Dados da Organização Mundial de Saúde -

OMS - apontam mais de cinco milhões de óbitos por ano.  No Brasil,  a cada três

mortes  por  eventos  cardiovasculares,  duas  são  por  AVC  e  uma  por  infarto  do

miocárdio. Porém, aos vitimados que sobrevivem, a realidade é muito dura. Sequelas

diversas podem limitar movimentos, linguagem e muito mais, levando a depressão.

Por  estes  motivos,  conto  com o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  da

presente iniciativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeria para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.875/2011

Torna  obrigatória  a  afixação  de  cartazes  em  todos  os  estabelecimentos  de

comercialização de passagens aéreas no Estado, informando sobre o inteiro teor dos

arts.  47  e  48  da  Resolução  Anac  nº  9,  de  5  de  junho  de  2007,  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  todos  os  estabelecimentos  de  comercialização  de  passagens

aéreas,  localizados no Estado,  obrigados  a afixar  cartazes em locais  visíveis  aos

funcionários  e  aos  consumidores,  informando o  inteiro  teor  dos  arts.  47  e  48  da

Resolução Anac nº 9, de 5 de junho de 2007, que estabelece que, na hipótese de a

empresa aérea exigir a presença de um acompanhante para o passageiro portador de

deficiência, deverá oferecer para o acompanhante desconto de, no mínimo, 80% da
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tarifa cobrada do passageiro portador de deficiência.

Parágrafo único - Os cartazes a que se refere o “caput” deste artigo serão afixados

em local visível e deverão ser confeccionados no formato A3 (297mm de largura e

420mm de altura),  com texto impresso com letras proporcionais às dimensões da

área do local e do cartaz e de fácil visualização.

Art. 2º - O descumprimento ao disposto nesta lei acarretará multa de 5.000 Ufemgs

(cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Leonardo Moreira

Justificação:  A propositura  objetiva  o  cumprimento  da  Resolução Anac  nº  9,  de

5/6/2007,  que  concede  desconto  de  80%,  no  mínimo,  na  passagem  aérea  do

acompanhante do passageiro portador de deficiência. 

Os arts. 47 e 48 da mencionada resolução preconizam:

“Art. 47 - Caberá aos passageiros portadores de deficiência, a fim de resguardar-

lhes  o  direito  à  autonomia  e  ao  livre  arbítrio,  definir,  junto  à  empresa  aérea,  se

necessitam ou não de um acompanhante, observando o que consta no art. 10.

Art. 48 - As empresas aéreas ou operadores de aeronaves só poderão exigir um

acompanhante  para  o  passageiro  portador  de  deficiência,  independentemente  da

manifestação  de  seu  interesse,  quando  a  critério  da  empresa  aérea  ou  das

operadoras  de  aeronaves,  por  razões  técnicas  e de  segurança de vôo,  mediante

justificativa  expressa,  por  escrito,  considere  essencial  a  presença  de  um

acompanhante.

§ 1º - Na hipótese de a empresa aérea exigir a presença de um acompanhante para

o  passageiro  portador  de  deficiência,  deverá  oferecer  para  o  seu  acompanhante

desconto de, no mínimo, 80% da tarifa cobrada do passageiro portador de deficiência.

§ 2º - O acompanhante deverá viajar na mesma classe e em assento adjacente ao

da pessoa portadora de deficiência.”. 

A  referida  resolução  está  em  vigor  desde  2007  e  é,  em  grande  parte  dos

estabelecimentos de comercialização de passagens aéreas, descumprida, causando

enorme prejuízo aos consumidores portadores de deficiência,  comprometendo seu
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direito à autonomia e ao livre arbítrio, e aos seus acompanhantes. 

Logo,  é  de  suma  importância  que  haja  uma  divulgação  maciça,  tanto  para  os

responsáveis pelos estabelecimentos citados, quanto para os consumidores.

- 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 1.876/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.122/2009)

Dispõe sobre o credenciamento de profissionais autônomos de vigilância diurna e

noturna junto à Secretaria de Defesa Social.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  profissionais  autônomos  de  vigilância  diurna  e  noturna  serão

cadastrados na Secretaria de Estado de Defesa Social.

§ 1º - Os requerimentos solicitando o cadastramento dos profissionais autônomos

de  vigilância  diurna  e  noturna  junto  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  serão

subscritos pelo Presidente do órgão de classe da categoria.

§ 2º - O cadastramento terá validade anual.

§ 3º - O pedido de renovação deverá ser entregue no órgão de classe da categoria

até 60 (sessenta) dias do término do vencimento.

Art.  2º  -  O  serviço  de  vigilância  autônoma será  integrado e  manterá  constante

contato  com  os  órgãos  de  segurança  pública  e  com  a  Guarda  Municipal,  para

comunicação de ocorrências que exigirem a atuação da Polícia Militar  ou Civil  ou,

ainda, que envolvam a Guarda Municipal.

Art. 3º - A estrutura do curso específico de formação de profissional autônomo de

vigilância  diurna  e  noturna  caberá  ao  órgão  de  classe  da  categoria,  a  partir  de

diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Defesa Social. 

Art. 4º - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Defesa Social,

certificará, quando solicitado, a existência do cadastro mencionado no “caput”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Leonardo Moreira
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Justificação:  O  profissional  de  vigilância  diurna  e  noturna  existe  há  50  anos,

prestando serviço de segurança aos moradores das cidades, mediante o pagamento

de pequena contribuição mensal. Seu papel tem sido muito importante na segurança

preventiva  e  no  apoio  à  população,  em  especial  nesses  momentos  de  tanta

intranquilidade.

Este  projeto  tem  por  escopo  dar  maior  credibilidade  ao  serviço  prestado  pelos

profissionais  de  vigilância  diurna  e  noturna e  torná-los  instrumentos de  auxílio  ao

combate à criminalidade. É importante deixar claro que não se pretende invadir as

competências  das  polícias;  pelo  contrário,  as  atividades  desenvolvidas  por  esse

serviço irão auxiliar os órgãos ligados à área de Segurança Pública.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.835/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.877/2011

Estabelece o ensino de noções básicas sobre  desenvolvimento sustentável, como

atividade transversal nas disciplinas da rede estadual de educação.

A  Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecido como atividade transversal às disciplinas ensinadas nas

escolas da rede estadual, noções básicas sobre desenvolvimento sustentável.

Art.  2º  -  O  ensino  de  noções  básicas  sobre  desenvolvimento  sustentável  deve

abranger os seguintes conteúdos:

I – Solidariedade para com as gerações futuras, ou seja, preservar o ambiente de

modo a garantir a vida no futuro;

II – Consumo sustentável;

III – Lixo: coleta, reciclagem e tratamento;

IV – Desenvolvimento sustentável com inclusão social;

V  –  Participação  da  população  através  da  conscientização  da  necessidade  de

conservar o ambiente e de que cada um deve fazer a sua parte para que isso ocorra;

VI – Ecossistemas;

VII – Conservação e utilização dos recursos hídricos;

VIII – Aquecimento global-efeito estufa;
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IX – Energia;

X – Construções sustentáveis;

XI – Outros temas correlatos.

Art. 3º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.                               

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Luzia Ferreira

Justificação: O desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades

do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às

suas próprias necessidades. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o

futuro.  Essa  definição  surgiu  na  Comissão  Mundial  sobre  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento,  criada  pelas  Nações  Unidas  para  discutir  e  propor  meios  de

harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.

Em  seu  sentido  mais  amplo,  a  estratégia  de  desenvolvimento  sustentável  visa

promover a harmonia entre os seres humanos e entre a humanidade e a natureza.

A busca do desenvolvimento sustentável requer um sistema político que assegure a

efetiva  participação  dos  cidadãos  no  processo  decisório;  um  sistema  econômico

capaz de gerar excedentes e “know-how” técnico em bases confiáveis e constantes;

um sistema social que possa resolver as tensões causadas por um desenvolvimento

não-equilibrado; um sistema de produção que respeite a obrigação de preservar a

base  ecológica  do  desenvolvimento;  um  sistema  tecnológico  que  busque

constantemente  novas  soluções;  um  sistema  internacional  que  estimule  padrões

sustentáveis  de  comércio  e  financiamento;  e  um  sistema administrativo  flexível  e

capaz de autocorrigir-se.

Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do

reconhecimento de que os recursos naturais são finitos.  Esse conceito representa

uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente.

Muitas  vezes,  desenvolvimento  é  confundido  com  crescimento  econômico,  que

depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. O crescimento tende

a ser  insustentável,  pois  leva  ao  esgotamento  dos  recursos  naturais  dos  quais  a

humanidade depende. Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento

da  base  de  recursos  naturais  dos  países.  Desses  recursos  depende  não  só  a
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existência humana e a diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico.

O desenvolvimento sustentável  sugere,  de fato,  qualidade em vez de quantidade,

com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e

da reciclagem.

Dessa  forma,  podemos  concluir  que  para  que  se  consiga  o  desenvolvimento

sustentável é necessário conjugar esforços de toda a sociedade, sem a exclusão de

qualquer  de  seus  segmentos,  discutindo-se  temas  importantes  como  explosão

demográfica, controle da natalidade, desenvolvimento industrial e depredação, nova

política educacional, aquecimento global, etc.

O desenvolvimento sustentável deve ser  um objetivo de todo o planeta, de toda a

humanidade, para que possa ser alcançado. Os povos devem se unir por esta causa

e em parceria combater os problemas ambientais com soluções eficientes.

A  preservação  do  meio  ambiente  deve  ser  uma  meta  permanente.  Por  isso,

entendemos  que  o  assunto  deve  ser  abordado  de  forma  permanente  pelas

instituições de ensino do Estado, auxiliando a preparar cidadãos cônscios de suas

responsabilidades preservacionistas.

Por todo o exposto, solicito dos nobres pares Deputados e Deputadas o necessário

apoio para a aprovação deste projeto de lei.

- 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 Nº 1.878/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Integração da Sociedade

Joanesense  -  Organizações  Solidárias  -  Acisjos  -,  com  sede  no  Município  de

Joanésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Integração

da  Sociedade  Joanesense  -  Organizações  Solidárias  -  Acisjos  -,  com  sede  no

Município de Joanésia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.



1851
____________________________________________________________________________

Neilando Pimenta

Justificação: A Associação Comunitária de Integração da Sociedade Joanesense -

Organizações Solidárias - Acisjos -, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que

desenvolve ações sociais de caráter filantrópico e assistencial, visando contribuir para

a melhoria da qualidade de vida da população do Município de Joanésia.

Dessa forma, a Acisjos, conforme prevê seu estatuto social, realiza atividades de

inclusão, proporcionando o desenvolvimento solidário da sociedade local, prestando

assim serviços de reconhecido interesse público.

Ademais,  em pelo  e  regular  funcionamento  desde 3/5/2010,  a referida  entidade

cumpre  todos  os  requisitos  exigidos  por  lei,  razão  pela  qual  faz  jus  ao  título

declaratório de utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.879/2011

Institui  a  campanha  educativa  de  combate  ao  “bullying”  nas  escolas  da  rede

estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a campanha educativa de combate ao “bullying” nas escolas

da rede estadual de ensino.

Parágrafo único - Entende-se por “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, causando dor e angústia à

vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.

Art. 2º - São objetivos da campanha:

I – prevenir e combater a prática da agressividade e “bullying” nas escolas;

II – informar sobre os aspectos éticos e legais envolvidos;

III – evitar sequelas emocionais na vítima e sua família, oferecendo-lhes apoio e
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tratamento;

IV – observar, identificar, tratar e punir os praticantes de “bullying”;

V – integrar a comunidade e os meios de comunicação nas ações desenvolvidas;

VI – orientar pais e familiares sobre como proceder diante da prática do “bullying”.

Art. 3º - O Poder Executivo, por meio de seu órgão competente, desenvolverá as

seguintes atividades, sem prejuízo de outras que entender cabíveis:

I  –  palestras  a serem ministradas por  profissionais  especializados nas áreas de

educação e saúde nas escolas da rede estadual de ensino;

II – distribuição gratuita de material informativo na entrada das escolas estaduais;

III – fixação de cartazes em locais de fácil visualização dentro das escolas da rede

estadual de ensino e em outros locais que se fizerem necessários;

IV – campanha publicitária.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com órgãos da União,

Estado  e  Municípios  ou  instituições  privadas  sem  fins  lucrativos  para  o  fiel

cumprimento desta campanha.

Art. 5º - O Poder Executivo, por intermédio do órgão competente, regulamentará

esta lei no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Marques Abreu

Justificação: No recente e lamentável acontecimento do dia 7 de abril deste ano, na

Escola Municipal Tasso da Silveira, situada no Rio de Janeiro, protagonizado por um

jovem que, ao que tudo indica, teria sido vítima de “bullying” escolar, o tema ganhou

repercussão nacional, demonstrando que a agressividade e a violência nas escolas

são  crescentes  e  mais  do  que  preocupantes.  Compete  ao  Poder  Público,  por

intermédio de seus órgãos competentes, adotar medidas efetivas à solução deste

grave problema que aflige nossas indefesas crianças, adolescentes e jovens. Neste

sentido,  esta  Casa  Legislativa,  como instrumento  de  comunicação  da  população

mineira, anseia por sua aprovação.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.205/2011, nos termos do § 2º do art. 173
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do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.880/2011

Declara de utilidade pública a entidade Visão Solidária Assembleiana – Visa –, com

sede no Município de João Pinheiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Visão Solidária Assembleiana

– Visa –, com sede no Município de João Pinheiro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Neider Moreira

Justificação: A entidade Visão Solidária Assembleiana atende todos os requisitos da

Lei nº 15.430, de 2005. Fundada em 8/1/2009, no Município de João Pinheiro, tem

como  única  finalidade  a  realização  de  trabalhos  sociais  e  assistenciais  junto  à

coletividade, através da promoção do voluntariado em geral, com o exercício altruísta

e filantrópico de seus associados,  administradores e colaboradores e tendo como

paradigma de atuação  os  preceitos  emanados  da  Bíblia  Sagrada  e  os  exemplos

apresentados por Jesus Cristo.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação de 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 1.881/2011

Declara de utilidade pública o Lar do Idoso São Vicente de Paulo, do Município de

Itaguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar do Idoso São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Itaguara.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Neider Moreira
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Justificação: O Lar do Idoso São Vicente de Paulo atende todos os requisitos da Lei

nº 15.430, de 2005. Fundado em 25 de abril de 1999, no Município de Itaguara, obra

unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, tem por finalidade a prática de caridade

cristã no campo da assistência social e da promoção humana. Mantém especialmente

estabelecimento  destinado  ao  abrigo  de  pessoas  idosas  de  ambos  os  sexos,

proporcionando  assistência  material,  moral,  intelectual,  social  e  espiritual,  em

condições de liberdade e dignidade, visando a preservação de sua saúde física e

mental.

Em face do exposto, apresento este projeto para a 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 1.882/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Morada Nova, com

sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Morada Nova, com sede no Município de Itaúna.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Neider Moreira

Justificação:  A Associação  Comunitária  do  Bairro  Morada  Nova,  com  sede  no

Município  de  Itaúna,  atende  todos  os  requisitos  da  Lei  nº  15.430,  de  2005.  A

Associação,  fundada  em  10/9/90,  no  Município  de  Itaúna,  tem  como  objetivos:

promover a integração de todos os moradores do bairro por meio da conscientização

de suas potencialidades, necessidades, obrigações e direitos; desenvolver atividades

que visem ao progresso cultural,  social  e  econômico dos comunitários;  reivindicar

junto às autoridades os melhoramentos que a comunidade julgar necessários, entre

outros.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres
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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 1.883/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.751/2010)

Regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em serviço comunitário de

rua “motovigia”, com o uso de motocicleta, estabelece regras gerais para a regulação

deste serviço e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em serviço

comunitário de vigilância de rua desarmada (“motovigia”), com o uso de motocicleta,

estabelece regras gerais para a regulação deste serviço e dá outras providências. 

Art. 2º - Para o exercício da atividade prevista no art. 1º, é necessário: 

I - ter completado vinte e um anos; 

II - possuir habilitação por, pelo menos, dois anos na categoria de motociclista; 

III - ser aprovado em curso especializado de vigilância privada; 

IV - estar vestido com colete de segurança identificado e dotado de dispositivos

retrorrefletivos;

V  -  estar  devidamente  filiado  a  cooperativa  própria  da  categoria  ou  a  entidade

sindical similar.

Parágrafo único - Do profissional de serviço comunitário de rua serão exigidos ainda

os seguintes documentos: 

I - carteira de identidade; 

II - título de eleitor; 

III - cédula de identificação do contribuinte – CIC; 

IV - atestado de residência; 

V - certidões negativas das varas criminais; 

VI - atestado de bons antecedentes;

VII - identificação da motocicleta utilizada em serviço. 

Art. 3º - São atividades específicas dos profissionais de que trata o art. 1º: 
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I - zelar pela guarda do patrimônio privado e exercer a vigilância noturna desarmada

de  residências,  estacionamentos,  edifícios,  fábricas,  armazéns,  supermercados  e

outros estabelecimentos;

II - observar o movimento de chegada e saída dos moradores em sua residência;

III - acompanhar o fechamento dos portões do imóvel;

IV -  comunicar aos moradores ou à polícia qualquer  anormalidade nos veículos

estacionados na rua;

V - comunicar aos moradores, ou à polícia, a presença de pessoas estranhas e com

atitudes suspeitas na rua.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Neider Moreira

Justificação:  Os  “motovigias”  são  profissionais  cooperados,  de  boa  conduta

comprovada,  devidamente  treinados,  sem  registro  de  antecedência  criminal,  que

oferecem um serviço de vigilância noturna motorizada com a finalidade de prevenir

furtos e roubos a residências, casas comerciais, indústrias e outros estabelecimentos,

a fim de suprir as deficiências de segurança existentes neste setor das cidades. Estes

serviços  são  comprovadamente  eficientes  no  combate  a  prevenção  de  furtos  e

roubos.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.835/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.884/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres Quilombolas

da Comunidade de Malhada Grande, com sede no Município de Catuti.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária das Mulheres

Quilombolas da Comunidade de Malhada Grande, com sede no Município de Catuti.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação Comunitária das Mulheres Quilombolas da Comunidade

de  Malhada  Grande é  uma  entidade  civil  de  direito  privado,  com  personalidade

jurídica própria, de finalidade não econômica, sem fins lucrativos e com duração por

tempo indeterminado. Tem por finalidade, entre outras, a promoção de: assistência

social, saúde, higiene e educação; voluntariado; desenvolvimento econômico, social e

combate à pobreza; direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria

jurídica gratuita de caráter suplementar; cidadania, direitos humanos, democracia e

outros valores universais.

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 1.885/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Clube  da  Melhor  Idade  Renascer,  com  sede  no

Município de Guaranésia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Renascer, com

sede no Município de Guaranésia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011. 

Rogério Correia

Justificação: O Clube da Melhor Idade Renascer é uma sociedade civil,  sem fins

lucrativos, de acesso ao público, com sede no Município de Guaranésia. Tem por

finalidade congregar pessoas na faixa etária acima de 40 anos, proporcionando-lhes

atividades de recreação, lazer, cultura e esporte ocupacional que contribuam para a

melhoria  de  sua qualidade de vida,  assim  como para  o  bem-estar  psicológico,  a

realização pessoal e a saúde.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.
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Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.886/2011

Institui a Semana Estadual da Liberdade de Imprensa e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  da  Liberdade  de  Imprensa,  a  ser

realizada, anualmente, no semana que compreender o dia 21 de abril.

Parágrafo único - Na semana de que trata o “caput” deste artigo, serão realizados

no Estado debates, palestras e seminários, entre outros eventos, alusivos ao direito à

liberdade e à informação.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  A  liberdade  de  imprensa  é  requisito  fundamental  do  Estado

Democrático de Direito, afirmada em nossa Constituição Federal, que assegura, em

seu art.  5º,  IX,  a  livre expressão da atividade intelectual,  artística,  científica e de

comunicação,  independentemente  de  censura  ou  licença.  Isso  compreende  a

faculdade  de  expressar  livremente  ideias,  pensamentos  e  opiniões,  comunicar  e

receber  informações  verdadeiras  sobre  fatos,  sem  impedimentos,  sem

discriminações.

A  vigilância  permanente  pelo  direito  à  liberdade  de  imprensa  é  um  desafio

constante, tanto que o dia 3 de maio é a data mundial  de luta pela proteção dos

princípios  fundamentais  da  liberdade  de  expressão,  consagrados  no  art.  19  da

Declaração Universal dos Direitos Humanos.

As ameaças à liberdade de imprensa são diferenciadas no mundo. No Brasil, temos

garantida essa liberdade. Em Minas, não. Aqui prevalece a censura, a adesão de

empresas jornalísticas ao cerceamento da divulgação de informações completas e da

difusão  do  contraditório,  ou  seja,  das  versões  contraditórias  àquelas  vindas  do

governo estadual.
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Assim como a educação e a cultura, a liberdade de imprensa forma novos sujeitos.

A dilapidação dessa informação amputa a produção de novas subjetividades. Trata-

se, assim, de um gesto autoritário, protofacista e deformante.

Nesse sentido, a instituição da Semana Estadual da Liberdade de Imprensa, que

compreenda  o  feriado  nacional  da  Inconfidência  Mineira,  se  justifica  por  razões

conjunturais  e  históricas.  A  "derrama"  da  verdade,  subtraída  pelo  aparato

governamental de propaganda e controle da mídia mineira, exige essa postura por

parte  desta  Casa,  razão  pela  qual  solicitamos  o  apoio  dos  demais  pares  para

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 1.887/2011

Declara de utilidade pública a Associação Lésbica de Minas, 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 Lésbica de Minas, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011. 

Rogério Correia

Justificação: A Associação Lésbica de Minas, fundada em 19/11/98, é uma entidade

sem fins econômicos, com sede e foro no Município de Belo Horizonte, e tem por

finalidade defender as lésbicas em situação de violência, promover seus direitos e

conscientizá-las  deles,  lutar  contra  o  preconceito,  a  discriminação  e  a  violência,

formar e educar as lésbicas para que vivam com dignidade as suas visibilidades. 

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Direitos Humanos, 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 1.888/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos do Barro Preto - Mãos de

Barro, 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 dos Artesãos do Barro

Preto - Mãos de Barro, com sede no Município de Conceição da Aparecida.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Associação dos Artesãos do Barro Preto - Mãos de Barro, com sede

no Município de Conceição da Aparecida, é instituição de direito privado, sem fins

lucrativos e econômicos, que desenvolve importante trabalho de fins sociais, como o

estímulo  à  organização  na  área  de  artesanato,  visando  apoiar  as  iniciativas  dos

artesãos para a geração de renda alternativa ou de cunho social.  Sua diretoria é

constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que  desenvolvem  atividades

voluntárias.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.889/2011

(Ex-Projeto de Resolução nº 638/2007)

Institui a Medalha Assembleia Legislativa de Jornalismo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Medalha  Assembleia  Legislativa  de  Jornalismo,  a  ser

concedida pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aos autores de

reportagens sobre as atividades do Poder Legislativo nas categorias jornal, rádio e

televisão.

Art.  2º  -  A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  promoverá,

anualmente,  concurso  para  a  escolha  dos  ganhadores  da  Medalha  Assembleia
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Legislativa de Jornalismo, nos termos de regulamento próprio.

Parágrafo único - Os trabalhos serão avaliados por uma comissão formada pelos

membros da Mesa e da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da

Assembleia  Legislativa,  por  profissionais  da  área  de  comunicação  e  por

representantes  das  associações  e  sindicatos  da  categoria  e  dos  cursos  de

Comunicação Social das instituições de ensino superior.

Art.  3º  -  A  Medalha  Assembleia  Legislativa  de  Jornalismo  será  entregue,

anualmente,  pelo  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  em  reunião  especial,  na

semana em que ocorrer o dia 10 de setembro, Dia Internacional da Imprensa.

Art. 4º - Esta resolução será regulamentada pela Mesa da Assembleia, por meio de

deliberação.

Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Ficam revogadas a Resolução nº 738, de 27 de dezembro de 1965, e a

Resolução nº 808, de 31 de maio de 1967.

Sala das Reuniões, 24 de maio de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação: O art. 25 da Constituição da República estabelece que, observados os

princípios  por  ela  estabelecidos,  os  Estados  organizam-se  e  regem-se  pelas

Constituições  e  leis  que  adotarem,  sendo-lhes  reservadas  as  competências  não

vedadas pelo constituinte originário, conforme o § 1º desse dispositivo. Após a análise

da distribuição da competência legislativa fixada pela Carta Magna, entendemos que

a instituição de prêmio faz parte da competência remanescente do Estado.

Para  tratar  de  matéria  relacionada  às  atividades  da  Assembléia  Legislativa,  o

projeto de resolução e a espécie normativa adequada, pois a norma dele decorrente

resulta de decisão colegiada dos agentes políticos que compõem o Poder Legislativo,

mas não está sujeita 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 sendo de

iniciativa privativa da Mesa da Assembléia.

É oportuno lembrar que a Resolução nº 738, de 1965, alterada pela Resolução nº

786,  de  1966,  instituiu,  no  âmbito  desta  Casa,  o  Prêmio  de  Jornalismo  Assis
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Chateaubriand, com o objetivo de “destacar o Poder Legislativo como instrumento

insubstituível  na  mecânica  do  governo  democrático,  representativo  e  republicano,

dentro  das  tradições  do  mundo  ocidental”.  Esse  prêmio  destina  aos  vencedores

valores em cruzeiros - moeda corrente da época - e pode ser concedido a jornalistas,

estudantes  e  diplomados  que  tiverem  publicado  trabalhos  em  jornais,  revistas  e

periódicos editados no Brasil.

Por seu turno, a Resolução nº 808, de 1967, cria o Prêmio Hipólito José da Costa,

destinado  a  “laurear  os  melhores  trabalhos  de  rádio  e  televisão,  ressaltando  a

importância  do  Poder  Legislativo  como  essência  do  regime  democrático

representativo”. Sua concessão obedece aos termos e condições estabelecidos para

o Prêmio de Jornalismo Assis Chateaubriand.

Condizentes com o contexto da época de sua publicação, as Resoluções nºs 738 e

808 encontram-se superadas, por haver sido alterada a moeda corrente do País e por

ambas as normas considerarem como escola de jornalismo apenas a Faculdade de

Filosofia  e  Ciências  Humanas  da  UFMG,  uma  vez  que,  naquela  época,  não  se

antevia a disseminação de cursos de formação superior na área.

Assim sendo, é possível a promulgação de nova resolução, com a finalidade de

unificar e atualizar os parâmetros do prêmio a ser concedido pelo Legislativo aos

autores  de  reportagens  sobre  a  atuação  do  Poder  e  sua  importância  para  a

sociedade.

-  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  759/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Transportes, à Subsecretaria de Obras Públicas e à Diretoria-Geral do

DER-MG pedido de providências  para que seja incluído no programa estadual  de

pavimentação  Caminhos  de  Minas  o  trecho  da  MG-229  compreendido  entre  o

entroncamento da MG-010, que liga Conceição do Mato Dentro a Dom Joaquim, e a

cidade de Senhora do Porto.

Nº 760/2011, do Deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à

Presidência  da  BHTRANS  pedido  de  providências  para  a  instalação  de  conjunto
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semáforico no cruzamento da Av. Waldomiro Lobo com a Rua Dr. Benedito Xavier, no

Bairro  Guarani,  no  Município  de  Belo  Horizonte.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Transporte.)

Nº 761/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. José Fernando Coura pelo recebimento da Medalha do

Mérito Industrial de 2011, concedida pela Fiemg.

Nº 762/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o  Sr.  Luigi  Bauducco,  Presidente  da  Pandurata  Alimentos

Ltda.,  pelo  recebimento  da  Medalha  do Mérito  Industrial  de 2011,  concedida pela

Fiemg.

Nº 763/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Sílvio da Silveira, Presidente do Frigobet - Frigorífico

Industrial  Betim Ltda.,  pelo recebimento da Medalha do Mérito  Industrial  de 2011,

concedida pela Fiemg. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 764/2011, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Carvalhópolis  pelos  58  anos  de  fundação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 765/2011, do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral do DNIT e à Superintendência Regional do DNIT no Estado pedido de

providências para a instalação de balanças de pesagem ao longo da BR-491. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº  766/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre os valores

arrecadados com a taxa de segurança nos últimos cinco anos, bem como sobre a

destinação dada a esses recursos.

Nº  767/2011,  das  Comissões  de  Educação  e  de  Segurança  Pública,  em  que

solicitam seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de cópia do relatório

que contém as conclusões e as recomendações do grupo de trabalho instituído por

essa Secretaria para realizar estudo sobre o enfrentamento da violência em ambiente

escolar.

Nº  768/2011,  das  Comissões  de  Educação  e  de  Segurança  Pública,  em  que
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solicitam sejam encaminhados ao Subchefe do Estado-Maior da PMMG pedido de

informações sobre os dados constantes no Registro de Eventos de Defesa Social -

Reds -, em especial sobre os incidentes de violência em ambiente escolar nos últimos

três  anos  no  Estado,  por  Município,  e  pedido  de  cópia  dos  documentos  que

estabelecem  as  diretrizes  para  a  atuação  da  PMMG em  casos  de  violência  nos

estabelecimentos de ensino. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  769/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para realização de

estudo  sobre  o  melhor  modo  de  incentivar  as  empresas  produtoras  de  sacolas

plásticas tradicionais a se adaptarem para a produção de sacolas oxibiodegradáveis e

biodegradáveis. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  770/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social as notas taquigráficas da 21ª Reunião

Extraordinária dessa Comissão, cópia de ofício do Sindicato dos Psicólogos de Minas

Gerais e pedido de informações sobre o número de psicólogos existentes por unidade

prisional  no Estado, a situação funcional  desses profissionais  e os trabalhos e os

projetos desenvolvidos por eles nas respectivas unidades. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  771/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Presidente da República,  ao Ministro da Justiça,  ao Ministro das

Relações Exteriores, à Secretária de Direitos Humanos da Presidência da República

as  notas  taquigráficas  da  8ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão  e  pedidos  de

providências  para que se cumpra a sentença da Corte Interamericana de Direitos

Humanos da OEA de dezembro de 2010, que condena o Brasil pelo desaparecimento

de 62 pessoas durante a Guerrilha do Araguaia, ocorrida entre 1972 e 1974.

Nº  772/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  8ª  Reunião

Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para proceder ao pagamento da

indenização pela desapropriação das Fazendas Ferrugem e Peroba, em Contagem.

Nº  773/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados aos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados as

notas  taquigráficas  da  8ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão  e  pedidos  de
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providências com vistas a que seja assegurado o cumprimento da sentença da Corte

Interamericana de Direitos Humanos da OEA de dezembro de 2010, que condena o

Brasil pelo desaparecimento de 62 pessoas durante a Guerrilha do Araguaia, ocorrida

entre 1972 e 1974.

Nº  774/2011,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Sra. Romilda dos Reis, Diretora da 32ª Superintendência

de Ensino de Pouso Alegre, e ao Sr.  José Maria Dias, Diretor da Escola Estadual

Cristiano Machado, no Município de Ipuiuna, pela inauguração dessa escola e pelo

esforço de todos os servidores para a inauguração.

Nº  775/2011,  das  Comissões  de  Educação  e  de  Segurança  Pública,  em  que

solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para

regulamentar a Lei nº 13.453, de 2000, que autoriza a criação do programa Ronda

Escolar no Estado.

Nº  776/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de apoio ao Deputado Federal Arnaldo Jordy, autor do Projeto de Lei nº

447/2011, que tramita na Câmara dos Deputados, e seja encaminhado ao Deputado

Federal Leonardo Quintão, relator do projeto, pedido de providências com vistas à

agilização da análise e tramitação da proposição.

Nº  777/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de protesto ao Ministério de Trabalho e Emprego relativa à política de

cortes  no  orçamento  adotada  pelo  governo  e  seja  encaminhado  pedido  de

providência para que se promova um processo de reestruturação e investimentos na

valorização profissional dos trabalhadores lotados na Superintendência do Trabalho e

Emprego de Minas Gerais.

Nº  778/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério do Planejamento pedido de providências para efetivar os 220 aprovados no

último  concurso  para  Auditor  Fiscal  do  Trabalho,  bem  como para  promover  uma

política de valorização dos servidores da categoria.

Nº  779/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministro da Previdência Social pedido de providências com vistas a que não sejam

criadas novas regras que visem impedir ou dificultar a pensão de viuvez no Brasil.
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Almir Paraca,

Fred Costa, Elismar Prado e Antônio Genaro. 

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Educação,

de Cultura, de Defesa do Consumidor e de Turismo e do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva (2).

Registro de Presença

O Sr.  Presidente  -  Aproveito  o  ensejo  para  cumprimentar,  com  muita  alegria  e

satisfação,  nas  galerias,  os  queridos  jovens  aprendizes  do  Curso  de  Técnica

Administrativa do Espro, do Bairro Santo Agostinho. Sejam bem-vindos, esta Casa é

de vocês. Também gostaria de abraçar, entusiasmado, o nosso querido Secretário de

Estado de Trabalho, Deputado Carlos Pimenta, que nos honra com a sua presença

no Plenário, e o Vereador Luiz Humberto Dutra, Presidente da Câmara Municipal de

Uberaba.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tadeu Martins Leite.

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite*  -  Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  Inicialmente

cumprimento o Deputado Dinis Pinheiro, nosso Presidente desta Assembleia mineira,

os  pares  presentes,  os  Deputados,  as  Deputadas  e  os  telespectadores  da  TV

Assembleia, que é tão bem assistida em toda Minas Gerais, principalmente no nosso

Norte  de  Minas  e  no  Jequitinhonha.  Senhoras,  senhores  e  público  presente  às

galerias, o que me traz hoje a esta tribuna é um assunto que, se não fosse trágico,

seria cômico para alguns. Estou falando sobre a vinda, ou melhor, a não vinda da

montadora BMW para a nossa Minas Gerais e, mais especificamente, de acordo com

os últimos acontecimentos, para o nosso Norte de Minas. 

Em todo o  interior  mineiro,  há  um ditado  popular  muito  forte  que diz:  “A corda

arrebenta sempre do lado mais fraco”. Isso é o que está acontecendo hoje na nossa

Minas  Gerais,  na  nossa  cidade  de  Montes  Claros  e,  mais  especificamente,  no

governo  de  Minas.  Todos  sabem  da  provável  vinda  da  BMW  para  Minas  Gerais.

Todos  nós  escutamos  falar  sobre  isso  há  mais  de  dois  meses.  Essa  empresa,

indústria e montadora seria importantíssima para o nosso Estado e, principalmente,
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de acordo com os últimos rumores, para o Norte de Minas, Montes Claros e a região

do Jequitinhonha. Na verdade, isso desenvolveria toda uma região.

Na última semana,  surpreendi-me com uma declaração,  que,  da minha parte,  é

infeliz, da Sra. Dorothea Werneck, nossa Secretária de Desenvolvimento Econômico,

dizendo que a BMW recuou de Minas Gerais em razão de uma provável divulgação,

antes do momento, feita pelo Sr.  Luiz Tadeu Leite,  Prefeito de Montes Claros. De

acordo com a Secretária Dorothea Werneck, “não foi a imprensa que afugentou os

investidores, foi quem disse à imprensa”, referindo-se ao próprio Prefeito Luiz Tadeu

Leite. Ora, há um fato muito curioso nessa história de que o governo está creditando

o recuo da vinda da BMW para Minas Gerais, especificamente para Montes Claros, a

uma simples fala do Prefeito Luiz Tadeu Leite, da cidade de Montes Claros, dizendo

que teria quebrado uma cláusula de confidencialidade que a empresa teria obrigado

ao governo.

Como sou de Montes Claros  e  do  Norte  de  Minas,  fui  um dos que ficou  mais

entusiasmado com essa primeira notícia da ida da BMW para Montes Claros. Fiquei

sabendo sobre isso no dia 27 de abril, por meio de jornais e da imprensa mineira. O

próprio Governador Anastasia fez questão de divulgar essa notícia, no dia 27 de abril,

em  primeiríssima  mão para  um  conjunto  ou  um  grupo  de  jornalistas.  Na  Cidade

Administrativa, realizaram uma reunião do Cepo, que é o centro de jornalistas. 

Nessa reunião, o próprio Governador divulgou, para os jornalistas ali presentes, a

notícia  da  provável  ida  da  BMW  para  Montes  Claros.  Nesse  encontro,  estavam

jornalistas  conhecidos,  consagrados  em  nossa  Minas  Gerais,  como  Carlos

Lindenberg, João Carlos Amaral, Luiz Carlos Bernardes, o Peninha, Eujácio Antônio e

Márcio Doti. Como fiquei sabendo dessa notícia? Como o Prefeito soube da notícia

da ida da BMW para Montes Claros? Por meio de um programa da Band, divulgado

no mesmo dia dessa reunião do Cepo, à noite, no programa Bastidores, em que o

jornalista Luiz Carlos Bernardes fez questão de divulgar,  em primeiríssima mão, a

notícia de que a BMW iria para Montes Claros. Palavras que ele mesmo escutou do

próprio  Governador  Anastasia,  em  reunião  ocorrida  também  com  o  nosso  Vice-

Governador, Alberto Pinto Coelho, e outros integrantes, jornalistas e Secretários. 

Ora, gente, é claro! Qual Prefeito, qual liderança política não ficaria contente, alegre
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ao saber de uma notícia como essa? E, no mesmo dia, à noite, o Prefeito, por meio

do seu “twitter”, fez questão de parabenizar o Governador por essa iniciativa e por

estar  levando investimentos para o Norte de Minas.  Dois dias  depois,  dia 29, ele

publicou  na  imprensa,  agradecendo  publicamente  ao  Governador  Anastasia  a

instalação da BMW em Montes Claros. De lá para cá começaram os burburinhos, as

perseguições, se assim posso dizer. E não por parte do Governador Anastasia, que,

pelo que conheço, é pessoa séria, moderna e competente; mas talvez por parte de

pessoas integrantes do próprio governo, do primeiro escalão, que tenham interesses

político-partidários  na  cidade de Montes  Claros,  na região  do  Norte  de  Minas.  E

começaram a criar toda essa fantasia, palavra que quero usar hoje, a fantasia de que

a BMW recuou de vir para Minas Gerais por uma simples fala do Prefeito de Montes

Claros, Tadeu Leite. Gosto das coisas muito claras e verdadeiras, e essa, realmente,

provinda do Governo, pegou-me desprevenido. 

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Obrigado, Deputado Tadeu Martins Leite.

Seu  pronunciamento  caracteriza  o  governo  que  estamos  vivendo,  o  governo  da

fantasia. O governo do Estado de Minas Gerais noticiou vários e vários investimentos

no Estado e nada aconteceu. Minas Gerais,  de acordo com dados estatísticos da

Fiemg, Deputado Tadeu Martins Leite, foi o Estado que menos cresceu, que menos

recebeu investimentos. Às vezes participamos de debates, eu desafio as pessoas:

qual empresa se instalou em Minas Gerais nos últimos anos? Talvez essa BMW tenha

sido um sonho de alguém. Até porque o governo baixou a medida provisória, se não

me engano 312 ou 512, quando concedeu o benefício de a Fiat ir para Pernambuco,

e algumas pessoas, do próprio governo, dizem que essa empresa está indo embora

de Minas Gerais. Isso é um desrespeito a essa empresa que trouxe desenvolvimento

para Minas Gerais, que colocou Minas Gerais no polo da indústria automobilística. E

falam mentiras dizendo que a Fiat está indo embora, só porque ela vai fazer uma

planta em Pernambuco, com investimentos de um terço do que vai investir em Minas

Gerais. 

E quanto à BMW, também foi um sonho. Sonharam que haveria essa possibilidade.

E o governo noticia como investimento,  que conseguiu tal  investimento. E depois,

como não era isso, tem de jogar a culpa em cima de alguém. Que não seja em cima
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do Prefeito! Eu participei dessa história e sabia que o governo estava noticiando esse

investimento em Montes Claros muito antes de o Prefeito  Tadeu Leite saber.  Tive

oportunidade de viajar com ele e, na oportunidade, o Prefeito confidenciou-me: “Estou

ouvindo falar de tal acontecimento e eu mesmo não sei de nada”. E agora dizer que a

BMW não vai para Montes Claros porque o Prefeito teria dito que ela iria? Isso é

conversa para boi dormir. 

Essa é a conversa do governo; essa é a conversa da mentira,  da fantasia. Eles

falam, falam, falam que tal fato vai acontecer,  pois muitos dizem que uma mentira

falada várias vezes se torna verdade. Mas, como o fato não acontecerá, e eles não

querem ser  desmentidos,  porque isso ocorreu pela incompetência do governo em

trazer investimentos para Minas Gerais,  querem jogar a culpa política em cima de

alguém que não tem nada a ver: o Prefeito. O Prefeito não tem condições de trazer

um investimento dessa natureza para Minas Gerais. Na verdade, Deputado Tadeu, o

investimento tem de ser analisado. Minas Gerais, tirando a Fiat, na qual o governo

teve uma participação acionária por muito tempo - depois ele passou as ações para a

própria Fiat -, tem outros problemas como o da Mercedes em Juiz de Fora. O Estado

de  Minas  fez  um  investimento  vultoso,  muito  grande,  e  está  parado.  Até  hoje  a

Mercedes não definiu o que fazer com aquela fábrica que recebeu muito investimento

do Estado, muito investimento mesmo. Se formos fazer um levantamento, cairemos

de costas.

Então, trazer empresa para cá no sonho, na fantasia, como disse V. Exa., tem de

ser muito analisado. E jogar a culpa em cima do Prefeito só prova incompetência do

governo. É uma irresponsabilidade daqueles que criaram o fato, que é fantasioso, e

depois alguém tem de pagar a conta. Mas não pode ser o Prefeito, porque ele não

tem nada a ver, não fez contato com a BMW, tenho a certeza disso. Não sei se essa

empresa realmente fez algum contato com o Estado ou se pegaram isso do ar e

lançaram como mais um investimento do Estado. Aliás, atualmente todo investimento

que há no Estado de Minas Gerais, pode ser seu ou de qualquer outro Deputado -

Carlin Moura, Sávio Souza Cruz ou do Mauri Torres -, o governo contabiliza para ele.

É investimento do governo. Eu continuo desafiando:  qual empresa se instalou em

Minas Gerais nos últimos oito anos? Parabéns pelo seu pronunciamento.
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O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Tadeuzinho, quero solidarizar-

me com suas palavras. Quero mostrar nossa preocupação com essa notícia que, de

certa  forma,  entristece  a  região.  O  Norte  do  Estado  nunca  foi  lembrado  pelos

governos  na  hora  de  atrair  investimentos.  É  uma região  que  conta  com  poucas

indústrias e cuja base da economia é agropecuária. Sempre sonhamos com essa

notícia que foi divulgada nos jornais, na imprensa em geral, como uma conquista do

governo do Estado. No momento em que a notícia dá para trás, pois a fonte não é

verdadeira, escolhem alguém para botar a culpa. 

Acredito  que,  da  forma  como  a  notícia  foi  conduzida  e  como  foi  plantada  na

imprensa, principalmente na imprensa de Montes Claros e do Norte de Minas, foi um

golpe  baixo,  de  baixa  categoria  de  algumas  pessoas  que,  infelizmente,  são

integrantes do governo. Eles plantaram a notícia na região. E vejo essa ação como

uma antecipação do  processo  eleitoral  de  2012 e,  mais  ainda,  que  o  governo  e

algumas  pessoas  do governo não absorveram a derrota  em algumas cidades  da

região do Norte de Minas. E assim, fica o disse me disse. Anuncia-se a notícia boa

para depois se desfazer dela e procurar alguém para levar a culpa.

Portanto, estou profundamente triste e envergonhado com essa notícia de querer

culpar o Prefeito de Montes Claros pela não ida dessa empresa automobilística para

a cidade. Aliás, Deputado Tadeuzinho, as pessoas deveriam esperar um pouco mais.

Acabamos de sair de um processo eleitoral. As eleições vão acontecer em outubro de

2012. Todos aqui já foram eleitos, então, está na hora de mostrar serviço, trabalho,

fazer com que as coisas aconteçam e cobrar uma sintonia dos governos - federal,

estadual  e  municipais.  É  disso  que  precisamos  no  momento.  As  pessoas  vivem

eleição a todo o minuto, não conseguem sair  do processo eleitoral, especialmente

algumas lideranças de Montes Claros, que torcem declaradamente para “quanto pior,

melhor”. 

De minha parte, sendo de um partido que provavelmente terá candidato em Montes

Claros nas eleições de 2012 e que, portanto, deverá disputar com seu pai, digo com

clareza que em momento algum vamos utilizar o instrumento do Parlamento e a força

que temos no governo para torcer pelo caos, para torcer contra a cidade e fazer com

que as coisas não cheguem a ela. Quem torce pelo caos não gosta da região, não
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gosta do povo nem da cidade.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Tadeu Leite, a

quem  parabenizo  pelo  pronunciamento,  realmente  preocupado  com  o

desenvolvimento  da  região  Norte,  que  sabemos  estar  penalizada  e  sacrificada.

Também quero render o meu testemunho da sua lisura, competência e honestidade,

assim como de seu pai, e da luta de ambos por essa bandeira.

Há  pouco,  quando  me  foi  dada  a  palavra  pela  ordem,  tentei  falar  sobre  o

requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais.  Como  o  assunto  é  muito

importante, vou aproveitar a oportunidade para abordá-lo, embora rapidamente. Além

do pedido à Cemig de um relatório com informações sobre o dia 27 de fevereiro e a

tragédia que ocorreu em Bandeira do Sul, em que infelizmente 15 jovens perderam a

vida, e além da audiência pública que realizamos, enviamos uma representação ao

Ministério  Público  solicitando  investigações  e  intervenção.  Na  última  reunião  da

Aneel,  na  audiência pública que tratou  do reajuste tarifário  deste ano -  que,  pela

Cemig ficaria em 13%, mas ficou em 6%, porque brigamos por isso -, aprovamos

também um pedido de investigação sobre a falta de qualidade da precariíssima rede

que temos em Minas, com linhas elétricas de mais de 30 anos. O próprio Serviço de

Atendimento ao Consumidor da Cemig registra 3.500 casos de fios partidos ao mês.

Lembrando  que  os  eletricistas  gastam  horas  para  chegar  ao  local,  segundo  o

Sindieletro  os  cabos  deveriam  cair  no  chão  já  sem  energia,  mas  não  existe  um

dispositivo de proteção. Ou seja, a rede está desprotegida, com iminente risco para

todo o povo de Minas Gerais. Assim, pedimos investigações do Ministério Público e

da Aneel, além de denunciarmos as mortes ocorridas devido ao mau funcionamento

do sistema, que realmente está precariíssimo - muitos trabalhadores terceirizados da

Cemig estão morrendo por falta de condições de trabalho.

Parabenizo V. Exa. dizendo-lhe que somos solidários com sua luta, que também é a

de seu pai. Obrigado.

O Deputado Tadeu  Martins  Leite*  -  Como já  não me resta  tempo,  vou apenas

agradecer  a  todos,  embora  ainda  quisesse  falar  mais  alguma  a  respeito  desse

assunto,  do recuo da BMW, que de fato deixou entristecidos não só a mim e ao

Prefeito,  mas a todo o Norte de Minas e,  principalmente,  a nossa querida  Monte
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Claros. Tenho provas de que quem divulgou a notícia foi o primeiro governo antes do

Prefeito de Montes Claros, uma cidade de 200 mil habitantes, e espero que desta vez

a corda não arrebente para o  lado mais fraco.  Precisamos de uma posição mais

verdadeira e séria por parte de alguns integrantes do governo do Estado de Minas

Gerais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anselmo José Domingos.

O  Deputado  Anselmo  José  Domingos*  -  Boa  tarde,  Sr.  Presidente,  caros

Deputados, telespectadores da TV Assembleia, que a cada dia alcança mais pessoas

em nosso Estado, venho a esta tribuna para, em primeiro lugar, parabenizar o nosso

colega Deputado Alencar da Silveira. Na última sexta-feira, ele deixou o cargo de

Presidente da União Nacional dos Legislativos Estaduais - Unale -, em um evento de

que participamos, acontecido em Santa Catarina, depois de realizar, neste último ano,

um trabalho que foi muito elogiado, pois foi um Presidente dinâmico, cuja atuação

teve reflexos até mesmo nesse evento realizado nessa última semana. 

Ao mesmo tempo em que acontecia o Congresso da Unale, ocorriam outros 12

eventos,  que  contavam  com  a  participação  de  diversas  pessoas  interessadas.

Estivemos lá e vimos vários eventos acontecendo nas salas, com a participação da

população, de legisladores, de profissionais da área parlamentar, da área legislativa e

do cerimonial. Portanto, foi um evento bastante enriquecedor.

Na abertura, ouvimos o nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, que tocou no

ponto  mais  importante  que  hoje  está  em  discussão  na  nossa  Federação:  a

redistribuição  dos  recursos  e  a  valorização  do  legislativo  estadual  a  fim  de

constituirmos uma frente nacional para mudar a legislação e para que o Legislativo

Estadual  ganhe  mais  atribuições  e  mais  autonomia,  já  que  a  perdeu  desde  a

promulgação da Constituição Federal. 

Um  dos  momentos  mais  importantes  do  evento  aconteceu  quando  o  nosso

Governador Antonio Anastasia fez uso da palavra. Causando comoção geral, recebeu

aplauso de toda a plateia, bem como dos Deputados Estaduais, das assessorias e

dos  funcionários  das  Assembleias.  Todos  aplaudiram  de  pé  o  Governador  pela

explanação do tema “Reforma e  Perspectivas”.  Ele  falou sobre  questões  como a
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gestão  pública,  o  fortalecimento  do  federalismo,  a  redistribuição  tributária  e,

especificamente, sobre cada um dos temas que mais afetam o nosso Estado: saúde,

educação, segurança pública, geração de empregos e infraestrutura. O Governador

levou para todo o Brasil, através dos seus representantes, os Deputados Estaduais, o

trabalho que se faz aqui em Minas Gerais e que deve ser copiado por outros Estados.

Houve também algumas palestras de pessoas reconhecidas nos âmbitos nacional e

mundial:  Luiz Nassif,  jornalista;  Henry Grimbeek,  que trabalhou o  tema da Copa;

Deputado Almeida Lima, que tratou da reforma política; e Lars Grael, que falou sobre

a  Copa  e  os  esportes  especializados.  Participamos  efetivamente  das  palestras,

fizemos  intervenções  e,  em  certo  momento,  discutimos  um  tema  sobre  o  qual

buscava informações: a emancipação dos Municípios. Naquele momento, aderimos à

ideia de trabalharmos a emancipação através da emenda constitucional que tramita

no  Congresso  Nacional  e  que  poderá  permitir  aos  Distritos,  com  algumas

condicionantes,  se  tornarem  Municípios.  Essa  é  uma  luta  encabeçada  pela

Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Ceará,  e,  a  partir  de  agora,  entendemos  a

necessidade  de  travar  essa  batalha  também.  De  maneira  especial,  gostaria  de

agradecer  às  pessoas  que  conhecemos  e  ao  povo  de  Santa  Catarina,  que  nos

recebeu muito  bem. Em outra oportunidade,  esperamos retribuir  aos  catarinenses

essa recepção. 

Entre os assuntos principais da nossa fala, desta tribuna, gostaria de registrar que,

no dia 4 de junho, receberemos aqui, em Minas Gerais, uma delegação de peregrinos

de  Santa  Catarina,  que fará  uma parte  do  trecho da Estrada Real.  Eles  farão  o

circuito  de  Diamantina  até  Casa  Grande,  próximo  a  Entre  Rios  de  Minas.  Em

aproximadamente 20 dias, eles caminharão à pé de Distrito a Distrito. Para orientá-los

nesse caminho, fizemos o roteiro, na tentativa de entender a Estrada Real, de ver o

que está sendo feito e o que há de estrutura para os caminhantes. 

Tivemos algumas surpresas muito agradáveis. A primeira delas é que se trata de

um caminho todo demarcado. Desde Diamantina até onde o encerramos, em Casa

Grande,  o  caminho  é  todo demarcado com  tótens  que  informam as  distâncias  e

orientam o caminho pelo qual os caminhantes devem seguir. É também um caminho

extremamente  prazeroso,  onde  as  pessoas  veem  rios,  riachos,  cachoeiras  e
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montanhas, especialmente porque 90% ou até um pouco mais das estradas pelas

quais trafegamos são de terra, entre trilhas e caminhos.

Acredito que os catarinenses que aqui virão gostarão muito de fazer esse caminho,

que possivelmente todos conhecem e que é a fotografia mais característica do nosso

Estado.

Então  aproveito  este  momento  para  dizer  que  as  pessoas  e  instituições  que

acreditaram na Estrada Real fizeram muito bem: a Fiemg, que trabalhou e continua

trabalhando o tema da Estrada Real;  os Municípios, as Prefeituras que continuam

acreditando;  o governo do  Estado,  que o tempo todo  tem trabalhado  esse tema.

Esperamos que continuem fazendo isso, porque realmente vale a pena.

Houve um incremento detectável no turismo em todo esse circuito, e isso valorizou

o turismo local. Houve muita melhoria e investimento na rede hoteleira e na rede de

lazer, até mesmo em Municípios menores, com população menor. Há lugares onde há

um hotel ou uma pousada de qualidade muito boa - vimos isso em vários locais. Há

também hotéis-fazenda muito preparados para receber não só quem queira caminhar,

mas qualquer tipo de turista. Enfim, observamos que a Estrada Real está preparada

para receber.

Como sou um caminhante, peregrino, já caminhamos por várias estradas no Brasil

e também pelo caminho de Santiago de Compostela; temos o olhar do caminhante,

dos detalhes de que ele necessita durante sua jornada. Observamos algumas coisas

e  estamos  preparando  um  projeto  de  lei  e  alguns  requerimentos  para  que  essa

estrada seja  também mais  voltada para  o caminhante  e  para  o  ciclista.  Estamos

sugerindo e também proporemos, por meio de projeto de lei, que haja uma política

para o caminhante no Estado de Minas Gerais. O que seria isso? Seria as estradas

asfaltadas ganharem espaço em suas laterais para o caminhante não ter de andar na

pista de rolamento. Temos visto que, às vezes, não sobra espaço para o caminhante

andar nas estradas atuais, porque ao lado da pista de rolamento já há uma canaleta

ou um corte de talude de uma montanha, o que deixa o caminhante em risco em

alguns pontos.  Esperamos que esses espaços para  os  caminhantes  ao  lado das

pistas de rolamento das estradas asfaltadas possam existir. Isso também servirá, com

certeza,  para  os  caminhantes  de  pequenas  cidades,  e  não  só  para  os  de  longa
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distância,  pois  observamos  que nessas  cidades  várias  pessoas  estão  usando  as

rodovias  para  fazer  caminhadas  de  5km  ou  6km.  Assim,  acredito  que  também

beneficiaremos a comunidade local nas suas caminhadas.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Deputado Anselmo José Domingos, V.

Exa.  traz informações fundamentais  com conhecimento de causa.  A Estrada Real

vem consolidar o turismo em Minas. Temos uma riqueza cultural, histórica e religiosa

muito forte. A Trilha dos Inconfidentes, da qual  minha São João del-Rei faz parte,

soma-se nessa apresentação de relevâncias  históricas e  culturais  aos turistas.  O

pronunciamento de V. Exa. chama atenção para o que está por vir na Copa de 2014,

quando o País receber um número expressivo de estrangeiros. Muitos deles já têm a

sensibilidade  do  caminhante,  do  ciclista,  pessoas  interessadas  em  um  turismo

diferenciado e ecológico. Que V. Exa. continue na defesa desse segmento, que traz

divisas financeiras, gera emprego e melhora a renda da população. Conhecemos o

poder artesanal de Minas Gerais, das mãos dos nossos artistas. Fico muito feliz em

ver V.  Exa.,  ex-Vereador e agora Deputado muito bem votado na Capital mineira,

propondo essa discussão  e  demonstrando  a  importância  de  todos  nós,  governos

estadual e federal,  Prefeituras, ONGs e associações verificarmos o andamento do

desenvolvimento do Estado, a construção de pousadas e de bons hotéis. Essa nossa

riqueza será apresentada de forma mais expressiva daqui a alguns anos. Parabéns,

continue assim.

O Deputado Anselmo José Domingos*  -  Obrigado.  Nosso caminho se inicia em

Diamantina, o berço da cultura mineira; passa pelo Serro, outro local com turismo

crescente;  Alvorada  de  Minas,  outro  Município  que  acolherá  os  caminhantes;

Conceição do Mato Dentro, que, além da riqueza histórica, tem várias cachoeiras, em

especial  a  Cachoeira  do  Tabuleiro,  conhecida  mundialmente,  que  nos  deixou

surpresos com a  qualidade de uma nova pousada ali  construída;  Morro  do  Pilar;

Senhora do Carmo; Barão de Cocais e o Distrito de Cocais, que é muito bonito; Santa

Bárbara;  Catas  Altas,  um  lugar  maravilhoso  para  qualquer  turista  visitar  -  tenho

certeza de que os catarinenses adorarão passar por lá -; Mariana e Ouro Preto, o que

temos  de  melhor  no  Estado;  São  Brás  do  Suaçuí;  Entre-Rios  de  Minas;  e  Casa

Grande, onde se encerra a caminhada.
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Portanto, espero podermos receber os catarinenses. Hoje, o turismo de caminhada,

dos andarilhos, do peregrino propaga uma informação entre os caminhantes do Brasil

e do mundo. Sempre que alguém realiza um caminho aprazível, o grupo o aprova e o

divulga naturalmente, e muitos planejam voltar. Esperamos que, receptivo que é, o

mineiro seja mais hospitaleiro ainda e receba esse grupo de aproximadamente 15

catarinenses que farão esse caminho. Que, daí para frente, a Estrada Real seja mais

divulgada. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir  Paraca* -  Sr.  Presidente,  Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público presente nas galerias, imprensa, público da TV Assembleia, boa tarde. O que

nos traz inicialmente a esta tribuna na tarde de hoje é a necessidade efetiva de fazer

uma convocação aos Prefeitos, particularmente aos da minha região, o Noroeste de

Minas,  e  aos  do  Alto  Paranaíba.  Há  alguns  anos  acompanhamos,  ajudando  a

encaminhar, todo o esforço do governo federal para a expansão do ensino técnico

profissionalizante, do ensino tecnológico e científico, em curso no Brasil. Felizmente

foi  superado  no  Brasil  o  tempo  em  que  o  ensino  científico  e  tecnológico  estava

impedido  de  se  expandir,  tempo  esse  superado  pelo  governo  Lula.  A rede  dos

institutos federais de educação mais do que quadruplicou em todo o nosso Brasil, e

Minas Gerais não ficou para trás. Inúmeros câmpus foram criados e vários outros

transformados em reitorias para coordenar todo esse esforço de dar oportunidade à

qualificação profissional, fundamental para o desenvolvimento brasileiro.

Nosso pedido aos Prefeitos, Sr. Presidente, é o seguinte: hoje se encerra o prazo

para adesão dos Municípios que quiserem instalar nas suas sedes o ensino científico,

tecnológico,  profissionalizante  a  distância.  Em Minas Gerais,  o  câmpus  de minha

querida  Paracatu,  em  parceria  com  o  Instituto  Federal  do  Paraná,  está

disponibilizando para as prefeituras oportunidade de instalar uma telessala que custa

R$5.000,00, com todo o equipamento e um tutor local para acompanhar os cursos.

Quero  anunciar  aqui  as  cidades  parceiras  nesse esforço:  Arinos,  Bonfinópolis  de

Minas,  Buritis,  Carmo do  Paranaíba,  Jequitaí,  Paracatu,  Presidente  Olegário,  São

Romão  e  Uberaba.  Todas  essas  cidades  estão  com  três  cursos  técnicos  -
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Secretariado, Serviço Público e Administração. Agora estão sendo ofertados - daí o

prazo que vence hoje - novos convênios para os cursos técnicos de Meio Ambiente,

Segurança no Trabalho, Eventos, Logística e Reabilitação de Dependentes Químicos.

Vários Municípios aderiram. Gostaria de citar aqui os Municípios de Lagoa Grande,

Natalândia, Santa Fé de Minas, Uruana de Minas, Chapada Gaúcha, Brasilândia de

Minas, Cristalina, em Goiás, Dom Bosco, Guarda-Mor, Guimarânia, São Gonçalo do

Abaeté e Unaí.

Gostaríamos  então,  Sr.  Presidente,  de  fazer  um  apelo  aos  Prefeitos  da  região

Noroeste e do Alto Paranaíba que ainda não aderiram ao programa. Ainda há tempo;

até o final do expediente de hoje é possível fazer a adesão e disponibilizar um ensino

de altíssima qualidade, a distância, para os munícipes e assim qualificar a mão de

obra local. Todas as cidades, neste momento, com a economia aquecida como está,

demandam mão de obra qualificada nos diversos setores. Está, portanto, aberta essa

possibilidade para os Municípios dessa região.

Deixo aqui  também o pedido para que o governo do Estado procure o Instituto

Federal  do  Paraná  e,  por  meio  de  sua  rede  de  escolas  públicas  em  todos  os

Municípios do Estado de Minas, oferte também esse ensino de qualidade. Sabemos

que ainda existe certo preconceito em relação aos ensino técnico a distância. Eu já fiz

um curso a distância e sei que ele obriga a pessoa a estudar muito mais do que os

cursos  presenciais.  Os  institutos  federais,  particularmente  o  Instituto  Federal  do

Paraná, já se notabilizaram como ofertantes de ensino a distância de excelência, de

grande qualidade.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em aparte)*  -  Deputado  Almir  Paraca,  agradeço  o

aparte de V. Exa. e parabenizo-o pelo pronunciamento, por trazer aqui um tema muito

importante, porque o Brasil está crescendo muito, em média, 5% ao ano. Os oito anos

do governo Lula foram importantíssimos, já que milhões de pessoas deixaram a linha

da  pobreza.  No  entanto,  todo  esse  investimento  deverá  ser  acompanhado  de

qualificação.  É  inconcebível,  realmente,  o  Brasil  não  investir  em  qualificação

profissional. É uma dívida social muito grande. V. Exa. lembrou muito bem que em

1993  o  então  Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  assinou  um  decreto  que

atingiu, sim, o investimento no ensino profissional tecnológico no Brasil inteiro. Já em
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2003,  o  então  Presidente  Lula  revogou  o  decreto,  e  aí  sim,  o  Brasil  passou

novamente a investir na expansão do ensino profissional brasileiro. São mais de 200

escolas técnicas. Em Minas Gerais, várias escolas aderiram ao Ifet. Em Uberlândia,

minha cidade natal, havia a Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia, que também

se transformou em Ifet. Conseguimos levar o Ifet também para Ituiutaba. Em Araxá já

existe  o  Cefet,  e,  acompanhando  isso,  vem  todo  o  processo  de  expansão

universitária,  que  é  importante.  Conseguimos  levar  -  V.  Exa.  citou  a  região  do

Triângulo mineiro -, por exemplo, a Universidade Federal de Uberlândia para Monte

Carmelo,  e  ela  já  está  funcionando.  Da  mesma  forma,  o  Conselho  Universitário

aprovou  a  implantação  de  unidade  dessa  universidade  em  Patos  de  Minas,  em

Ituiutaba,  onde  já  está  funcionando,  e  em  Monte  Carmelo.  Estamos  fazendo  um

estudo em relação aos cursos, para levarmos a universidade à cidade de Araguari.

Na sequência, a nossa Presidenta Dilma lançou o Pronatec. Ou seja, é fundamental,

é imprescindível investir na qualificação da mão de obra, e o governo federal tem feito

isso muito, sim. Minas está presente. Precisamos recuperar um pouco de tudo aquilo

que  deixou  de  ser  feito  nos  oito  anos  de  FHC.  A dívida  é  muito  grande,  e  é

fundamental  que  isso  seja  feito.  O  ensino  a  distância  também  é  uma alternativa

importante, e espero que os Prefeitos possam aderir a isso. Gostaria de lembrá-los de

cobrar a promessa do Governador de reabrir a Escola Técnica Renê Giannetti, em

Uberlândia. Ela ainda está fechada, e o Governador e o Prefeito prometeram reabri-

la.  Essa escola,  na qual  estudei,  é  fundamental  para a formação profissional  dos

jovens da região. 

Parabenizo  V.  Exa.  pelo  pronunciamento,  já  que  é  de  grande  relevância  e  de

interesse público. Parabéns!

O  Deputado  Almir  Paraca*  -  Obrigado,  Deputado  Elismar  Prado.  Por  fim,  Sr.

Presidente, gostaria de fazer um convite aos presentes, aos colegas Deputados e ao

público da TV Assembleia. Nos dias 26 e 27, quinta-feira e sexta-feira, na Serraria

Souza Pinto, ocorrerá o IV Fórum Internacional de Comunicação e Sustentabilidade.

Teremos,  depois  do  almoço  de  sexta-feira,  uma  mesa  formada  pelos  seguintes

palestrantes: Luciano Coutinho; Aldemir  Bendini,  Presidente do Banco do Brasil; o

caro  Ministro  Fernando  Pimentel;  e  o  Professor  Muhammad Yunus,  do  Gramenn
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Bank.  Gostaríamos  de  dizer  que  esse  evento  é  fundamental,  já  que  promove

intercâmbio de ideias e de pensamentos e trocas de experiências e tem preocupação

com o desenvolvimento sustentável. Sabemos que esse conceito de desenvolvimento

sustentável  é  um  conceito  em  disputa.  Vários  segmentos  distintos  da  nossa

sociedade  tem  uma  visão  do  que  é  sustentabilidade.  Sabemos  que  há  diversas

organizações do setor público, do setor privado ou do terceiro setor sintonizadas e

trabalhando efetivamente na promoção da sustentabilidade, que, além de incorporar

dimensão ambiental, promove inclusão social.

Portanto,  gostaríamos  aqui  de  relacionar  algumas  personalidades,  além  das

citadas, que estarão presentes. Falei do Muhammad Yunus, fundador do Gramenn

Bank, que é uma referência em microcrédito. Hoje, quando se fala em microcrédito no

mundo inteiro,  o  primeiro  nome que  aparece  é  do  Yunus,  pela  dimensão  e  pela

grandiosidade do trabalho que promoveu na Índia, principalmente com as mulheres,

fazendo uma verdadeira revolução na promoção da geração de trabalho e renda,

associada ao empreendedorismo. Essa ideia também será trabalhada no fórum.

Arun Gandhi, neto do lendário Mahatma Gandhi, também defensor da não violência,

trabalha com crianças, é o fundador do Instituto Gandhi para a Educação Mundial e,

portanto,  é  um homem que se preocupa com a  eliminação da pobreza  e com o

desenvolvimento de uma educação libertadora, promotora da vida para as crianças.

Também  o  Wole  Soyinka  ganhou  o  Prêmio  Nobel  de  Literatura,  em  1986.  Os

trabalhos  do  escritor  nigeriano  oferecem  panorama  dos  conflitos  e  dificuldades

enfrentadas pelos povos nigerianos e africanos. Como acadêmico e ativista político,

Soyinka ainda dedicou sua vida  à defesa dos  direitos  humanos  e  à  liberdade de

expressão.

O IV Fórum Internacional de Comunicação e Sustentabilidade acontece na próxima

quinta e sexta-feira, dias 26 e 27, aqui em Belo Horizonte, na Serraria Souza Pinto.

As inscrições são gratuitas e têm de ser feitas antecipadamente. Para os que tiverem

interesse, o endereço eletrônico é www.comunicacaoesustentabilidade.com. Fica aí o

convite, de maneira especial às organizações do terceiro setor do Estado de Minas

Gerais, que fazem a diferença nas suas áreas de atuação, quaisquer que sejam, e

têm feito de Minas Gerais um celeiro de ideias positivas.
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Aproveitando  a  oportunidade,  voltado  também para  o  terceiro  setor  de  maneira

especial, quero anunciar o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social.

Estão abertas as inscrições no “site” da Fundação Banco do Brasil. Minas Gerais, ao

longo  dos  anos,  vem  marcando  posição  e  tem  inúmeras  tecnologias  sociais

certificadas, premiadas e disponíveis no Banco de Tecnologias Sociais da Fundação

Banco do Brasil. Tecnologias sociais são todas as soluções simples, de baixo custo,

já testadas e aplicadas, que são efetivas na solução de problemas de natureza social,

comunitária,  para  geração  de  trabalho  e  renda,  saúde,  educação,  energia  e

habitação.  Ou  seja,  soluções  que  nascem  do  diálogo  entre  o  saber  popular,  o

conhecimento popular,  e o conhecimento científico, o conhecimento produzido nas

academias, que se associam para construir essas soluções de fácil reaplicabilidade,

todas elas com uma metodologia essencialmente democrática, participativa,  e que

favorece o fortalecimento comunitário.

Sr.  Presidente,  outro  assunto  é  uma  boa  nova  que  trago  com  muita  alegria,

principalmente para mim, que sou de Paracatu, da região Noroeste. Estou vendo aqui

o Deputado Delvito Alves, de Unaí e o nosso companheiro Deputado Inácio Franco,

que  também  atua  na  região.  A  nossa  região  é  essencialmente  de  natureza

agropecuária, com alta concentração de assentamentos de reforma agrária. O maior

número dos assentamentos de reforma agrária do Estado está na região Noroeste de

Minas. A boa nova é que a nossa Presidenta Dilma Rousseff, em resposta ao Grito da

Terra, autorizou que se liberem, até julho, R$530.000.000,00 para a compra de terra.

Com o pagamento desse valor em desapropriações, a reforma agrária, que até então

estava em banho-maria, permitirá,  ao custo médio dos assentamentos dos últimos

anos, assentar em torno de 50 mil famílias, ainda em 2011. 

Portanto, o Grito da Terra, que aconteceu recentemente em Brasília, capitaneado

pelas organizações de luta pela terra que atuam no campo brasileiro, sai, mais uma

vez,  vitorioso,  em  virtude  dessa  grande  conquista.  Assim,  queremos  celebrar  e

comemorar  com todos os que lutam pela reforma agrária no Brasil  essa meta de

assentar mais 50 mil famílias na reforma agrária neste ano. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, caríssimo Presidente Deputado

Dinis Pinheiro, é um prazer  imenso cumprimentar V. Exa., que dirige os trabalhos

desta  tarde;  senhores  parlamentares;  colegas;  imprensa;  meus  amigos  e  minhas

amigas do Sul de Minas; trago mais uma vez a todos a nossa saudação à região sul-

mineira. Desta vez, o meu abraço muito especial vai para Caxambu, na pessoa do

Prefeito Luiz Carlos Pinto e dos Vereadores, por ter sido escolhida para ser a sede da

superuniversidade. Foi uma decisão do MEC anunciada na tarde de ontem, coroando,

assim, um grande pleito, uma reivindicação antiga de todo o mundo acadêmico não

somente de Caxambu, mas de toda a região. É para nós, para mim uma enorme

satisfação, primeiramente porque o governo Anastasia-Aécio Neves, há dois anos,

com um trabalho que desenvolvemos aqui na Assembleia Legislativa, instalou lá os

Centros de Educação Profissional - CEPs -, que hoje são referência em Minas Gerais.

Temos hoje o CEP em Caxambu, que é referência, em Itajubá e Brazópolis. A partir

da  instalação  do  CEP  em  Caxambu,  começamos,  com  toda  a  comunidade,

juntamente com os parlamentares federais, a demonstrar que aquela cidade poderia

ser  escolhida,  como o foi,  para ser a sede da superuniversidade,  que reúne sete

universidades.  É  um  investimento  do  governo,  do  MEC,  no  montante  de

R$20.000.000,00.  Em  Caxambu  temos  toda  a  infraestrutura  pronta,  toda  a

comunidade praticamente já interage nessa proposta.

Rendo também homenagens à Universidade Federal de Lavras - Ufla -, que iniciou

há mais de dois anos esse trabalho, nesse intercâmbio extraordinário com o Prefeito,

com  a  Câmara  Municipal,  com  toda  a  comunidade  escolar,  demonstrando  ser

Caxambu não somente polo por excelência, mas também por ser uma região termal,

uma estância reconhecida nacionalmente,  que sediará,  a partir  do próximo ano,  a

Superuniversidade  de  Minas  Gerais.  É  a  união,  o  cooperativismo  das  sete

universidades. Já não teremos competição, mas sim cooperação.

No ano passado fizemos aqui na Assembleia Legislativa uma importante audiência

pública debatendo essa questão na Comissão de Educação, demonstrando que para

nós, sul-mineiros, todas as universidades, unindo-se, formariam um grande mundo

acadêmico,  aumentariam a  quantidade de pesquisa  e  dariam maior  visibilidade à

nossa região. Então, estamos felizes.
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Em  primeiro  lugar,  parabenizo  toda  a  comunidade.  Agradeço  muito  a  todas  as

pessoas que se empenharam nessa grande conquista anunciada ontem pela própria

Ufla,  pelo Reitor Dr.  Luiz Cláudio, que representou o MEC. Esse projeto há muito

tempo vem sendo articulado com todas as forças vivas da sociedade. 

Devo  dizer  ainda  que,  por  parte  do  governo  do  Estado,  não  haverá  nenhum

momento  que  não  estaremos  sempre  juntos  nessa  grande  conquista,  que  é  a

universidade do Sul de Minas, que comandará todas as sete universidades do Estado

de Minas Gerais.

Parabenizo  e  agradeço  todos  os  que  participaram  ativamente  desse  momento

importante da educação superior de Minas e do Brasil. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Questões de Ordem

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Presidente,  como  não  há  quórum  para

continuação dos trabalhos, gostaria que V. Exa. encerasse, de plano, a reunião.

O Deputado Gustavo Valadares - 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 Duarte Bechir) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de deixar registrado o

sucesso do Congresso da Unale, realizado na última semana, na quarta, quinta e

sexta-feira, em Florianópolis, onde estivemos. Foram mais de 1.100 inscrições. Mais
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de 400 Deputados discutiram temas propostos  pelo  Congresso,  como a Copa do

Mundo.  Trouxemos um coordenador  da Copa na África do Sul,  que apresentou a

realidade, a necessidade de ações e os problemas que o Brasil poderá atravessar.

Houve  palestra  do  Governador  de  Minas,  Antonio  Anastasia  -  e  aí  eu  abro  um

parêntese, Sr. Presidente. Sou uma pessoa que, ao compor o Parlamento estadual,

tenho  convivência  com  Deputados  de  todo  o  Brasil.  Quero  deixar  registrado,  Sr.

Presidente, que todos conhecem o trabalho de Minas Gerais, mas não sabiam do

potencial  do  Governador  Anastasia.  Sou  testemunha  de  que,  após  a  fala  do

Governador Anastasia, todas as delegações, de todos os Estados da Federação, as

27 Assembleias presentes pediram para fotografar com o Governador Anastasia, que,

por duas horas de pronunciamento, de palestra, mostrou a realidade deste País e

como sair dessa crise. Ele mostrou, acima de tudo, a competência e por que o nosso

Estado está como está. Foi ele parabenizado por integrantes de todos os partidos

políticos, inclusive do PT. Sr. Presidente, gostaria de amanhã, o mais tardar na quinta-

feira, apresentar um relatório do I  Encontro Internacional de TVs Legislativas, que

ocorreu  paralelamente  ao  evento  da  Unale,  para  este  Plenário  e  para  os

telespectadores da TV Assembleia, primeira TV que criamos em todo o País. Quero

agradecer  a  presença  de todos  os  que participaram  conosco da XV Conferência

Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - Unale -, e convidá-los para a

próxima. Informo que passamos a Presidência para o companheiro do Acre,  José

Luís Tchê,  Estado que ocupa a Presidência da nossa entidade pela primeira vez.

Continuamos e continuaremos sempre, junto com a nossa diretoria, trabalhando para

um Legislativo forte, um Legislativo sério, um Legislativo correto. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

Palavras do Sr. Presidente

A  Presidência  informa  ao  Plenário  que  o  Projeto  de  Lei  nº  1.697/2011,  do

Governador  do  Estado,  que dispõe sobre  as  diretrizes  para  a  elaboração da Lei

Orçamentária  para  o  exercício  financeiro  de  2012  e  dá  outras  providências,  foi

publicado  em  sua  essencialidade  no  “Diário  do  Legislativo”  de  quinta-feira,  dia

19/5/2011,  e  distribuído  em  avulso,  por  meio  eletrônico,  às  Deputadas  e  aos

Deputados, na mesma data. A Presidência informa, ainda, que o prazo de 20 dias
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para apresentação de emendas ao projeto na Comissão de Fiscalização Financeira

teve início no dia 20/5/2011 e será encerrado no dia 8/6/2011.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 771 a 773/2011, da

Comissão de Direitos Humanos, 774/2011, da Comissão de Educação, 775/2011, das

Comissões de Educação e de Segurança Pública, e 776 a 779/2011, da Comissão do

Trabalho. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária,

em  18/5/2011,  do  Requerimento  nº  628/2011,  do  Deputado  Marques  Abreu;  de

Cultura -  aprovação,  na 9ª Reunião Ordinária,  em 18/5/2011,  do Requerimento nº

642/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Defesa do Consumidor - aprovação,

na 12ª Reunião Ordinária, em 24/5/2011, dos Requerimentos nºs 693 e 694/2011, do

Deputado Elismar Prado; e de Turismo - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em

24/5/2011, dos Requerimentos nºs 688/2011, do Deputado Carlin Moura, e 704/2011,

do Deputado Duarte Bechir (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,

solicitando a retirada de tramitação do Requerimento nº  122/2011,  Elismar  Prado,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei  nº  132/2011, e Fred Costa,

solicitando a  retirada de tramitação do Projeto  de  Lei  nº  72/2011  (Arquivem-se o

requerimento e os projetos.); e, nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento

Interno, requerimento do Deputado Antônio Genaro, solicitando o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.335/2009. 

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento contido na Mensagem nº 61/2011, do Governador

do  Estado,  solicitando  a  retirada  de  tramitação  da  Indicação  nº  2/2011.  Com  a

palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sávio Souza Cruz.



1885
____________________________________________________________________________

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, de maneira geral, Minas Gerais é

testemunha da luta que o Bloco Minas sem Censura vem travando para fazer retornar

aos trilhos constitucionais o trâmite da coisa pública em Minas Gerais. Diz o nosso

Texto Constitucional que algumas fundações e autarquias, para terem autorizadas a

nomeação da direção, carecem de aprovação prévia desta Assembleia Legislativa. E

o governo do Estado teima em descumprir o mandamento constitucional. 

Hoje, temos pessoas designadas para o exercício de funções para as quais não

obtiveram  a  autorização  legislativa  prevista  na  Constituição.  Dessa  forma,  Sr.

Presidente, a denúncia que o Bloco Minas sem Censura vem fazendo é para que

retomemos a análise cuidadosa que o constituinte mineiro previu para evitar esses

tipos de constrangimento ao governo do Estado.

Não queiram dizer, Sr. Presidente, que essa medida - o ato de designar alguém

para desempenhar funções sem a aprovação da Assembleia - tem o intuito de evitar

uma  eventual  descontinuidade  administrativa.  Essa  foi  a  tese  desposada  neste

Plenário pelo  Líder  Deputado Gustavo Valadares.  O Deputado Gustavo Valadares

deve abandonar essa tese, assim como deve abandonar essa prática o governo do

Estado.  Para  que se evite  a  descontinuidade,  poderia,  sim, o governo do Estado

lançar  mão  de  um  servidor  de  carreira,  de  um  servidor  efetivo,  a  quem  pode  ir

atribuindo as  funções  diretivas  até  que  a  Assembleia  cumpra  o  que determina a

Constituição. Exigir  que se cumpra um mandamento constitucional não implica, ao

contrário  da  tese  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  o  risco  de  descontinuidade

administrativa. Não; o Bloco Minas sem Censura está longe de submeter o Estado de

Minas Gerais ao risco de um interregno, de um intervalo em sua gestão.

O que queremos evitar, além do intervalo na gestão, além da descontinuidade, é

que  os  governos  passem  pelo  vexame  por  que  estão  passando:  algumas

exonerações já estão sendo promovidas por descumprimento de pré-requisitos legais

para a ocupação dos cargos. Esse gestor público cujo nome apreciamos hoje, Sr.

Presidente,  consta  como  alguém  que  tem  ficha  suja.  Mesmo  tendo  ficha  suja,

contrariou-se o que a Assembleia Legislativa determinou por meio de legislação e o

que  a  sociedade  mineira  vem  exigindo,  até  mesmo em  outras  casas  legislativas

municipais  -  a  própria  Câmara  Municipal  da  Capital  aprovou  agora  legislação
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semelhante, pela qual não poderão ocupar cargos na gestão pública cidadãos que

tenham hoje condenação em segunda instância.

Portanto, o que queríamos evitar era justamente esse vexame; teríamos poupado o

Governador  Anastasia  de  passar  por  esses  vexames  que  têm  sido,  de  forma

constrangedora,  frequentes.  Já  estava exercendo essas  funções,  e  não  só  neste

governo - pelo que pude apurar, já o fazia em gestões anteriores -, no Instituto de

Pesos e Medidas -  Ipem - alguém que se enquadra nas proibições expressas na

legislação estadual. Assim, é fundamental que a Casa e, em especial, a sociedade

mineira entendam o sentido do processo de obstrução não da pauta nem dos projetos

de lei, mas da aprovação dos nomes de pessoas que já vêm exercendo, de forma

inconstitucional, funções de gestores públicos em nosso Estado.

O instrumento ora colocado em votação por V. Exa. demonstra à exaustão e de

forma cabal e definitiva o acerto do Bloco Minas sem Censura em promover essa

obstrução - para chamar atenção da sociedade mineira para o elevado número de

fichas-sujas que vem sendo acolhido no governo do Estado. 

É fundamental lembrarmos que o próprio Governador, reconhecendo a ausência de

condições para manter esse cidadão onde estava, agora realiza a sua exoneração,

solicitando a anulação da sua indicação, embora já contasse com a aprovação dessa

indicação na comissão que a Assembleia criou para tanto. É tamanha a subserviência

e falta de altivez da Casa e é tamanho o desejo de servir aos poderosos, que os

Deputados se reuniram e sequer buscaram a informação que está disponível em todo

o Judiciário de que a pessoa, que se pretendia fosse dirigir o Instituto de Pesos e

Medidas do Estado de Minas Gerais, é alguém condenado em 2ª Instância, que se

enquadra, portanto, nos critérios da chamada Lei da Ficha Limpa e que não poderia

ter exercido, como exerceu de forma inconstitucional, as funções de Presidente do

Instituto de Pesos e Medidas.

Então, é esse o motivo, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados e, em

especial, telespectadores da TV Assembleia. Espero que possam entender por quais

razões a Oposição quer uma discussão séria e aprofundada dessas designações.

Elas  têm  sido  feitas  pelo  governo  do  Estado  ao  arrepio  do  mandamento

constitucional,  contrariando  o  mandamento  expresso  e,  sobretudo,  maculando  a
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moralidade administrativa, ao deixar alguém de ficha suja exercer por meses e meses

a fio -  e,  em alguns casos, por muitos anos -  funções que lhe são vedadas pela

Constituição e que lhe são vedadas pela legislação.

Por  isso,  é  fundamental,  Sr.  Presidente,  que ponhamos termo a  essa farra dos

fichas-sujas  no  governo  de  Minas  Gerais.  Para  tanto,  é  muito  importante  que

suspendamos essas designações feitas e que possamos previamente analisar com

cuidado e altivez,  olhando não só as condições técnicas,  intelectuais e o preparo

acadêmico do indicado, mas também as condições totais para que cada um possa

exercer as funções que lhe quer atribuir o Governador do Estado. É fundamental que

esse caso sirva de exemplo e que possa ser emblemático para que a Assembleia

Legislativa resgate o mínimo de suas atribuições, que é fazer uma análise cuidadosa

e competente de cada nome que vem para ser analisado. A Constituição não previu

uma mera formalidade de mandar o nome para cá para ser ovacionado, para ser

objeto de todos os rapapés dos Deputados, com todas as homenagens prévias e toda

a bajulação. Não foi isso que o constituinte mineiro previu, mas, sim, Deputado Zé

Maia,  que  a  Assembleia  fizesse  uma  análise  cuidadosa  das  indicações.  Se  a

tivéssemos feito aqui, no caso do Sr. Tadeu, do Ipem, já deveríamos nesta Casa ter

apontado na comissão formada para analisar o seu nome a sua incompatibilidade

com a Lei da Ficha Limpa e, portanto, ter apontado desde aquele momento que ele

não poderia continuar onde estava. Aliás, ele nem poderia ter estado lá desde que se

instalou o novo governo. Mas, como não foi feito isso e no intuito de servir, de adular,

de bajular o governo, o que a Assembleia fez, na verdade, foi criar para o Governador

Antonio Anastasia o grave constrangimento de nomear mais um ficha-suja. Agora, o

Governador não quer perseverar no erro e mandou para cá a sua exoneração. É esse

o  motivo  da  obstrução  que  o  Bloco  Minas  sem  Censura  vem  fazendo  a  essas

indicações inconstitucionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  também  quero  fazer  um

encaminhamento, pois esse requerimento do Governador é exemplar para aquilo que

estamos denunciando no que se refere à falta de sensibilidade ou de consideração do
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Governador do Estado para com a Constituição e para com a Assembleia Legislativa.

O Governador agora solicita a retirada de pauta de votação exatamente do nome que

ele mesmo havia indicado para cá, mas, na verdade, a pessoa já estava exercendo o

cargo desde janeiro, talvez, no máximo, fevereiro. A Constituição é bastante clara. Ela

nos  diz  que  os  nomes  para  fundações  e  autarquias  só  serão  indicados  pelo

Governador a partir de aprovação prévia da Assembleia Legislativa. Esse é o termo

constitucional.  Portanto,  é  necessário  que  o  Governador  espere  a  Assembleia

Legislativa analisar o nome previamente para, a partir da análise, fazer sua indicação.

Este caso é emblemático. O Governador fez a indicação do nome, a Assembleia não

havia discutido, e esse nome foi indicado. O Governador simplesmente o nomeou ou

o designou sem as bênçãos da Assembleia Legislativa e da Constituição do Estado.

Lembro que essa emenda constitucional foi aprovada por esta Casa Legislativa por

iniciativa, na época, do Deputado Miguel Martini e trouxe uma prerrogativa importante

para  a  Assembleia:  analisar  os  nomes  indicados  para  exercer  a  Presidência  de

fundações e autarquias.

Mas é tão emblemática essa posição do Governador que ele nomeou e já demitiu,

ao passo que a Assembleia nem sequer aprovou a indicação. Portanto, o Governador

demitiu antes que a Assembleia Legislativa aprovasse o nome. Essa é uma prova de

que realmente o preceito constitucional de análise desses casos não foi respeitado

pelo Governador.  E esse caso é apenas um deles - talvez o mais emblemático: o

Governador  teve  de  apresentar  requerimento,  desrespeitando  a  Assembleia

Legislativa, retirando o nome indicado, e nós ainda nem fizemos a aprovação, que

fora  feita  apenas pela comissão.  Aliás,  o  Governador  do Estado tem se prestado

muito  ao  papel  de  desacato  a  esta  Casa  Legislativa.  Primeiro  foram  as  leis

delegadas.  Foram apresentados inúmeros artigos de  leis  delegadas por  meio dos

quais o governo fez uma reforma administrativa sem que a Assembleia Legislativa

opinasse em absolutamente nada. Foi o caso da criação de mais de 1.300 cargos,

secretarias, subsecretarias, tudo isso sem que a Assembleia pudesse, pelo menos,

analisar o acontecido.

Sr. Presidente, pode-se dizer que a lei delegada foi aprovada pelo mandato anterior,

pela Assembleia Legislativa, mas, neste caso específico, nem isso. O que acontece
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agora é que o Governador do Estado manda esse nome e arrepende-se disso por

uma série de razões, que aliás gostaria de saber. Como bem lembrou o Deputado

Sávio Souza Cruz, o Governador, ao retirar o nome, também não disse por que o fez.

Gostaríamos que o Governador dissesse o motivo por que está retirando esse nome.

Ele o considerou ficha-suja? O nome está enquadrado na Lei Alencar da Silveira Jr.,

não podendo, portanto, ser nomeado por estar enquadrado na lei da ficha suja? Não

sei. O Governador não expôs a motivação que o faz agora retirar esse nome indicado

para o Ipem, simplesmente nos remete expediente dizendo: “Quero retirar o nome

que  indiquei,  embora  a  Assembleia  Legislativa  não  o  tenha  ainda  apreciado”.

Deputado Alencar, a Constituição mandava que o Governador esperasse a análise da

Assembleia Legislativa. O nome não foi analisado, e o Governador já pede a retirada

dele  e  já  demitiu  o  Presidente,  então,  do  Ipem.  E  agora?  Ele  nomeará  outro  ou

esperará  a  Assembleia  Legislativa  aprovar,  Deputado Pompílio  Canavez? É outra

questão que queremos saber. Será que já nomeou alguém? Também não sei se já foi

designado para aquele cargo outro para representar o governo do Estado no Ipem

sem que a Assembleia Legislativa tenha apreciado o nome. Não sei; nada disso foi

esclarecido. Então, não julgo correto simplesmente aprovarmos os nomes indicados

pelo Governador do Estado sem antes analisarmos mais detalhadamente quem são

eles e aprová-los na Assembleia Legislativa.

Essa  discussão  foi  feita  repetidamente,  nesta  Casa,  à  época,  com  discursos

acalorados,  para que o governo Itamar  Franco respeitasse e indicasse os nomes

apenas após  a  Assembleia  Legislativa  fazer  sua análise.  A Oposição  ao  governo

Itamar  Franco,  que  hoje  é  parte  da  base  do  governo  Anastasia,  fez  inúmeras

indicações e pronunciamentos, recusando-se a aprovar qualquer possibilidade de o

governo  fazer  indicação  do  nome.  Não  entendo  por  que  o  Governador  tomou  a

atitude  de  retirar  a  indicação  desse  nome.  Ninguém  da  base  do  governo  nos

respondeu por que está sendo retirada a indicação desse nome. O que o motivou a

retirá-la? Na Casa, a Comissão Especial tinha dado parecer favorável. O que leva o

Governador a retirar a indicação do nome, uma vez que já estava designado, sem

que a Assembleia Legislativa tivesse aprovado? Assim, existem vários outros nomes

na pauta de discussão indicados pelo Governador, os quais já estão trabalhando. Se
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tiver  problema,  o  Governador  retira  a  indicação  e  não  dá  nenhuma satisfação  à

Assembleia  Legislativa.  O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  fez  uma  lei  sábia,

aprovada nesta Casa, que proíbe os fichas-sujas de ocupar cargos. Pergunto-me se a

motivação do Governador nesse caso foi a lei da ficha suja.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que, antes de entrarmos no processo de votação,

seja feita a leitura do requerimento do Governador pedindo a retirada da indicação,

para termos a noção exata do motivo. Será que no requerimento ele cita a motivação

da ficha suja ou outra? Não é a primeira vez que o Governador retira uma indicação

e, em nenhum momento, expõe a motivação. No IEF, por exemplo, temos uma longa

discussão a fazer. No caso do Sr. Candeia, ele saiu de lá com voz de prisão, e depois

disso não tivemos nenhuma palavra do governo a respeito do que aconteceu no IEF.

Temos um requerimento no IEF, solicitando uma audiência pública na Comissão de

Meio Ambiente para fazermos essa análise. Sr. Presidente, solicito que seja feita a

leitura desse requerimento da retirada da indicação. Na verdade, não entendi o que o

Governador quer retirar, se é o nome. Votar, evidentemente, não podemos, porque

parece que ele já foi  demitido. Tem um requerimento do Governador solicitando à

Assembleia  Legislativa  que  não  aprecie  o  nome  que  ele  indicou,  porque  já  foi

demitido.  É  uma  confusão,  o  telespectador  não  deve  estar  compreendendo.  O

Governador  está  retirando  um  nome  que  indicou,  que  a  Assembleia  ainda  não

apreciou, mas deveria apreciar. Portanto, solicito a V. Exa. que seja feita a leitura do

requerimento do Governador, para entendermos o que ele de fato deseja. Aproveito

também para perguntar a V. Exa. se os outros requerimentos que apresentei estão

colocados  na ordem  e se  esse requerimento  que está  sendo votado precede  os

requerimentos de indicação. Tenho uma série de outros requerimentos - e é questão

de  ordem  que  também  suscito  a  V.  Exa.  -  que  pedem  inversão  de  pauta.  Esse

requerimento  é  votado  antes  dos  outros  ou  ele  entra  na  fila  para  ser  votado

posteriormente? 

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Esse requerimento é votado antes dos outros ou ele

entra na fila para ser votado posteriormente? Gostaria que V. Exa. fizesse a leitura do
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requerimento e esclarecesse sobre  a oportunidade de votá-lo.  Muito obrigado,  Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - (- Lê o requerimento contido na Mensagem nº 61/2011, que foi

publicada no “Diário do Legislativo” em 20/5/2011). Em relação aos requerimentos

que V. Exa. acaba de mencionar, no momento oportuno eles serão apreciados pelo

Plenário. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente -  Votaram “sim” 42 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, ratificada a aprovação do requerimento contido na Mensagem nº 61/2011,

do Governador do Estado. Arquive-se a Indicação nº 2/2011.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei  Miranda -  Sr.  Presidente,  não sei  qual  é o procedimento

regimental, mas observo que esse nome não consta na pauta de votação.

O Sr. Presidente - Explico mais uma vez a V. Exa.: é o requerimento inserido na

Mensagem nº 61/2011, do Governador do Estado.

O Deputado Vanderlei Miranda - Então ele não precisa constar na pauta para ser

retirado?

O Sr. Presidente - Não há necessidade, Sr. Deputado.

O Deputado Vanderlei Miranda - Obrigado, Sr. Presidente.

O  Sr.  Presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia,

solicitando  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Requerimento  nº

281/2011 seja apreciado em primeiro lugar.

Questão de Ordem
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a leitura do requerimento, pois

apresentei vários. V. Exa. poderia repetir a leitura para que eu possa verificar qual foi

a inversão solicitada por mim ou poderia fornecer-me o requerimento para que eu

mesmo o leia?

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, trata-se de requerimento solicitando a

inversão da pauta desta  reunião,  de  modo que o Requerimento nº  281/2011 seja

apreciado em primeiro lugar. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado  Rogério  Correia*  -  Certo.  Sr.  Presidente,  são vários  requerimentos

nesta Casa para  inversão de prioridades,  um deles  é  o que apresentei  agora.  O

motivo já foi externado várias vezes: não concordamos com a votação, na Casa, dos

nomes indicados pelo Governador do Estado, sem antes serem apreciados pela Casa

Legislativa, por nossa Assembleia. Por que isso? Queria reiterar: a Constituição do

Estado  é  clara  ao  dizer  que  qualquer  indicação  referente  às  autarquias  e  às

fundações  deverá  ser  precedida  da  aprovação  da  Assembleia  Legislativa.  Essa

situação  não  ocorreu  em  nenhuma  das  indicações.  Estamos  ainda  discutindo  a

questão  no  âmbito  das  comissões  que  aprovaram  os  nomes  indicados,  mas  a

Assembleia ainda não conclui fase de aprovação. Para nosso estranhamento, vários

desses  indicados já  estão  designados,  já  estão trabalhando e já  respondem pelo

cargo. Aliás, um deles não responde mais, pois o Governador acaba de aprovar a

retirada  do  seu  nome.  Estamos  na  Assembleia  Legislativa  discutindo  algo  que  o

Governador, de fato, já fez, passando por cima do que determina a Constituição e que

diz respeito à Assembleia Legislativa. 

Estamos  pedindo que sejam votados  outros  requerimentos na  frente  desses  de

indicação,  até  para  que haja  tempo para  o  Governador  fazer  uma análise  real  e

perceber  que  cometeu  abuso  de  autoridade  ao  passar  por  cima  da  Assembleia

Legislativa  e  fazer  indicações,  designar  pessoas para  trabalhar  sem o aval  desta

Casa.  Portanto,  é  necessário  o  Governador  e  o  Ministério  Público  fazerem  essa

análise.  Esqueci-me  de  informar  aos  Deputados  que  solicitamos  ao  Ministério

Público, por meio do Dr. Alceu, Procurador do Estado, que fizesse uma análise da

Constituição  e  buscasse  a  retirada,  o  afastamento  dessas  pessoas  do  local  de
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trabalho, dos postos que assumem, para, a partir desse afastamento, promover-se o

restabelecimento  da  ordem  cronológica  correta  apontada  pela  Constituição  do

Estado, que é a aprovação desses nomes antes da nomeação. Por isso solicito que o

requerimento da Comissão de Transporte seja apreciado em primeiro lugar, antes do

requerimento da Comissão de Assuntos Municipais. 

A Comissão de Assuntos Municipais  solicita  seja encaminhado à Presidência da

Cemig pedido de informações, com cópia do relatório do dia 27/2/2011, que contém

dados sobre a rede elétrica no Município de Bandeira do Sul. 

Sr.  Presidente,  estou  discutindo  a  inversão  do  requerimento  da  Comissão  de

Transporte, relativo à rede elétrica de Bandeira do Sul, que solicita seja encaminhado

ao Ten.-Cel. Olímpio Emídio Filho, Comandante do Batalhão da Polícia Rodoviária do

Estado, pedido de informações sobre a relação de acidentes no Anel Rodoviário entre

2008  e  2011,  com  data,  local  e  número  de  vítimas,  os  quais  tenham  envolvido

motoristas  profissionais  de  carga,  de  transporte  de  passageiros  e  motoristas

amadores. Então, solicitamos que o requerimento da referida Comissão seja votado

em primeiro lugar, portanto, na frente do requerimento que solicita informações sobre

Bandeira do Sul. 

Aproveito para informar que realizamos uma boa audiência pública, que não era

apenas sobre Bandeira do Sul, mas para verificar a segurança da rede elétrica. No

início dessa reunião, pedi para usar a palavra pelo art. 164, porque fui citado pelo

Deputado Duarte Bechir sobre a audiência realizada, como se ela tivesse sido apenas

para o caso de Bandeira do Sul, mas não. Como autor do requerimento, Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, justifiquei com Bandeira do Sul, mas fiz um requerimento para

que fosse discutida a situação geral de falta de segurança das redes elétricas em

Minas  Gerais.  No  final  da  reunião,  solicitei  ao  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,

Presidente  da  Comissão,  e  foi  aprovado  um  requerimento  para  visitarmos  as

periferias  de  Belo  Horizonte,  a  fim  de  verificar  o  estado  da  rede  elétrica.  Não é

apenas em Bandeira do Sul ou no interior de Minas, seja para que canto formos, que

as  redes  não trazem  segurança,  a  ponto  de  uma serpentina  causar  o  dano que

causou. Certamente, se fosse uma rede segura, moderna, com todo o material em

perfeitas condições, uma serpentina não faria o estrago que fez. Ela própria estaria
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sendo  destruída  e  não  destruiria  a  rede,  Deputado  Paulo  Guedes.  Não  tem

condições. Há alguns locais em Belo Horizonte em que não é necessário nem ser

serpentina. Não é necessário ser linha de papagaio, e usávamos linha 24 e linha 10

quando éramos meninos. A linha 10 era mais forte, a linha 24 era um pouco mais

fraca. Acho que, devido às condições de alguns fios, se for usada a linha 40 ou a

linha  60,  linhas  de  costura,  e  for  jogado  um  berimbau  por  acaso  e  ele  cair,

evidentemente isso fará com que caia toda a fiação. Iremos ver alguns casos assim

em Belo Horizonte.

A verdade é que a Cemig não está cuidando da rede de segurança em Minas. O

Deputado Elismar Prado está me dizendo que há 3.500 casos de fios partidos por

mês, sem serpentina -  fonte da Cemig. O Deputado Elismar Prado e o Deputado

Federal Weliton Prado conhecem bem o que falta fazer na Cemig. É muito fio que cai

sem serpentina. Deputado Elismar Prado, quase torturaram a coitada da serpentina

para ela confessar a culpa.  A culpa foi  da serpentina,  e a rede da Cemig é uma

beleza. Ninguém acredita nisso. Comentei que nenhum técnico da Cemig na reunião

falou que o problema foi da serpentina. Os técnicos não quiseram dizer isso. Um

engenheiro ou um eletricista dizer que uma serpentina causou isso e que a rede era

segura?  Não  vamos  assistir  a  ninguém  passar  recibo  disso,  Deputado  Pompílio

Canavez. Eles sabem que essa não é a questão que está colocada.

Então essa reunião que fizemos foi muito importante. O Deputado Duarte Bechir

disse que o Deputado Carlos Mosconi foi ofendido durante a reunião. Foi um popular

que participava da reunião que fez uma observação pessoal sobre o Deputado Carlos

Mosconi, à qual não assistimos, e imediatamente o Deputado Duarte Bechir disse o

contrário. Foi apenas isso. Mas o cidadão disse que o Deputado não teria tomado as

atitudes que deveriam ter sido tomadas no caso de Bandeira do Sul, uma coisa desse

tipo. Não houve nenhuma ofensa ao Deputado, foi apenas uma observação de uma

das  pessoas que assistiam à reunião,  que foi  produtiva.  Espero realmente  que a

Cemig possa trazer  essas informações para que tenhamos segurança de que ela

resolverá o problema da segurança da rede elétrica.

Antes  de  votar  esse  requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização,  pedi  exatamente  a  inversão  da  pauta  para  que  a  Comissão  de
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Transporte encaminhe ao Ten.-Cel. Sebastião Olímpio Emídio Filho, Comandante do

Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado, pedido de informações sobre a relação de

acidentes no Anel  Rodoviário  e  na BR-381,  compreendida  entre Belo  Horizonte e

Governador Valadares. Então que esse requerimento seja votado em primeiro lugar.

São requerimentos, todos muito importantes, mas acho que a ordem cronológica de

aprovação merece que o da  Comissão de Transporte seja apreciado em primeiro

lugar. 

Vou  também  fazer  o  encaminhamento  dos  demais  requerimentos  que  julgo

necessário serem aprovados no dia de hoje. Mas pediria  aos nobres colegas que

tivéssemos cuidado com a votação das indicações do governo do Estado,  porque

passam  por  cima  realmente  do  artigo  constitucional  que  atribui  à  Assembleia

Legislativa a aprovação prévia dos nomes. E os indicados já estão lá, trabalhando.

Não houve, portanto, nenhuma aprovação prévia dos nomes indicados, por isso nós,

Presidente, não concordamos em votar essas indicações antes que o Governador

nos dê uma explicação de por que de fato fez essas indicações de forma a não nos

permitir  aprová-las  anteriormente  à  designação.  Peço  a  V.  Exa.  que  tenha  a

compreensão de dar prioridade aos nossos projetos de lei em vez de passar por cima

da Constituição, como deseja o Governador, mas tenho certeza de que esse não é o

desejo da maioria desta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, primeiramente solicitei a palavra

para dar uma informação à base do governo. Temos o prazo até às 16h30min para

votar as indicações que estão na pauta em Plenário. Não teremos condições de votá-

las porque o bloco de oposição ao governo apresentou 10 requerimentos, que, em

função de  o  Regimento  permitir,  podem ser  encaminhados  um a  um, como está

sendo feito  por  dois  parlamentares da Oposição,  a fim  de que vença o prazo de

16h30min. Digo então aos Deputados do bloco da Situação, de apoio ao governo,

que esteve presente  em Plenário  hoje  de  forma maciça,  que pode cada um dos

senhores se dirigir aos seus gabinetes, a fim de atender os cidadãos mineiros que

vêm à Assembleia Legislativa, porque hoje a Oposição, nesta tarde, não deixou que
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votássemos, por obstrução, as indicações. Então, às 16h30min, vence o prazo de

votação  das  indicações  e  nós,  mais  uma  vez,  infelizmente,  não  vamos  votá-las,

mesmo com a presença maciça dos Deputados da base em Plenário. Mas venho aqui

também, Sr.  Presidente,  para  responder,  nesses  2min50s que faltam, à  Oposição

algumas  questões  muito  interessantes.  A  Oposição  questiona  a  legalidade  das

indicações  antes  de  serem  aprovadas  pela  Assembleia  Legislativa.  Ora,  são

indicações  que  permitem  à  máquina  pública,  à  administração  pública  estadual

continuar o seu trabalho, que tem por objetivo atender à vida dos cidadãos mineiros,

melhorando-a. Se os senhores representantes das autarquias e dos órgãos, os quais

estão  com os  nomes,  nesta  Assembleia  Legislativa,  para  serem  apreciados,  não

estivessem  respondendo  por  eles,  teríamos  a  paralisação  dos  serviços  públicos.

Quem sofreria com isso seria a população do Estado de Minas Gerais; não seriam os

Deputados da base do governo nem mesmo os da Oposição; seriam os mais de 15

milhões de mineiros que temos nos quatro cantos do Estado. É por conta disso que a

administração pública, seja do Estado de Minas Gerais,  seja dos Estados de São

Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia, segue o princípio da continuidade do serviço

público, de fazer nomeações precárias até que a Assembleia Legislativa verifique e

analise  os  nomes  de  cada  um  dos  indicados.  Se  eles  forem  reprovados  pela

Assembleia, o Governador,  expressamente, irá  exonerar o cidadão e indicar outro

para responder pelo órgão.

Agora,  mais  que  isso,  a  Oposição  questiona  a  legalidade.  Na  verdade,  não

questiona, mas coloca como se fossem ilegais os atos do Governador de nomeações

desses representantes das autarquias e dos órgãos. Agora, se já tem tanta certeza

disso, por que estão aguardando uma manifestação do Ministério Público Estadual

referente ao assunto? Os representantes do bloco da Oposição vêm ao microfone

para dizer que é ilegal,  que o governo não poderia fazer. Se já têm tanta certeza

disso,  repito,  por  que  usam  o  outro  argumento  de  que  estão  aguardando  um

posicionamento do Ministério Público Estadual referente ao assunto? São questões

dúbias que precisam ser esclarecidas. Na tarde de hoje demos a demonstração de

que  essa  situação  é  muita  mais  política  que  de  formalidade  e  legalidade  dos

processos. A base esteve em Plenário, aguardou até este exato momento, 16h30min,
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para que se fizesse a votação dos projetos. Faço um pleito à Oposição: deixemos de

lado  essas  coisas  menores  e  analisemos  as  políticas  macro  do  Estado,  seja  na

saúde, seja na educação, seja na segurança pública. Há muitos assuntos que devem

ser trazidos a esta Casa. No entanto, para analisarmos, é preciso votarmos essas

indicações. Faço aqui um apelo ao bloco da Oposição: na reunião extraordinária que

acontecerá nesta noite, a partir das 20 horas, possamos juntos ajudar a construir um

novo Estado, que participe conosco deste novo momento que Minas vive. Para isso,

precisamos votar essas indicações. Fique claro que a base do governo esteve em

Plenário durante toda a tarde. Infelizmente,  o prazo venceu,  mas estaremos mais

uma vez nesta Casa às 20 horas. Faço um apelo aos 23 parlamentares do bloco de

oposição ao governo: ajudem-nos a construir uma Minas melhor para os mineiros dos

quatro cantos do Estado votando as indicações. Espero que votem até mesmo pela

reprovação ou rejeição  dos  nomes,  mas  que participem conosco da votação das

indicações. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a Presidência declara

prejudicado o requerimento do Deputado Rogério Correia.

2ª Fase

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  à  2ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  com  a

discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Havia pedido a palavra, mas V. Exa. a concedeu

ao Deputado Gustavo Valadares. Por isso, neste momento, peço a palavra, antes que

seja transferida  ao Deputado Zé Maia.  O nosso entendimento  e  nossa fala eram

exatamente sobre a matéria constante na pauta. Havia um requerimento pedindo a

inversão de pauta para que o Requerimento nº 281/2011, da Comissão de Transporte,

fosse apreciado em primeiro plano. Sr.  Presidente, como Líder da bancada, quero

falar  da  importância  desse requerimento.  Precisamos aprovar  o  requerimento  que

solicita  seja  encaminhado  ao  Comandante  do  Batalhão  de  Polícia  Rodoviária  do

Estado  informações  sobre  a  relação  de  acidentes  no  Anel  Rodoviário  de  Belo

Horizonte, de 2008 a 2011, informando a data, o local e o número de vítimas. Sr.
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Presidente, tivemos nesse Anel um acidente gravíssimo, em que um cidadão desceu

na  contramão  e  matou  uma  moça.  Esse  acidente  ficou  por  demais  conhecido.

Realmente, é sobre situações como essa que a Casa deve debruçar-se, pois há duas

questões: uma de segurança pública, lembrada pelo Deputado Gustavo Valadares, e

outra de saúde pública. Diria  que o número de acidentes passou a ficar bastante

elevado para um trecho tão pequeno, onde foi necessário até mesmo instalação de

redutores de velocidade, bem como radares para coibir a velocidade. Infelizmente, Sr.

Presidente,  tivemos  de  defender  a  instalação  desses  radares  na  velocidade  de

70km/h em trechos onde os motoristas que circulam por Belo Horizonte ou na Região

Metropolitana,  que  chegam  à  Capital,  poderiam  até  mesmo  desenvolver  uma

velocidade um pouco maior. No entanto, infelizmente, pela imprudência, negligência e

- quero deixar claro - pela irresponsabilidade de muitos motoristas, defendemos isso.

Deputado  Carlin  Moura,  o  acidente  a  que  me referi  aconteceu porque  um  jovem

dirigia embriagado, na contramão. Em consequência, matou uma moça. Certamente

as informações constantes nesse requerimento servem para pautar  as  audiências

públicas  e  nortear  as  ações  na  saúde  e,  obviamente,  na  questão  da  segurança

pública. Sr. Presidente, julgo de extrema importância a votação do requerimento, pois

as  Comissões  não podem apenas  realizar  debate,  ouvir  autoridades,  pessoas  da

comunidade e lideranças, sejam elas comunitárias ou políticas, sem que haja uma

resposta. Deputado Luiz Carlos Miranda, muitas vezes somos travados pelo filtro que

passa  pela  nossa  Mesa.  O  processo  legislativo  precisa  ser  desburocratizado.  É

necessário dar vazão aos requerimentos das audiências públicas para que realmente

a Comissão receba as informações, apresente projetos e aprove requerimentos com

vistas a sanar essas irregularidades. Sr. Presidente, tenho apreço enorme por V. Exa.

Tive o prazer de votar em V. Exa. e ajudar a construir o momento em que assumiu

esta Casa de forma tão brilhante - aliás, assumiu com um perfil muito bonito, que é

um perfil nosso, de Parlamento -, dando voz especialmente aos mais necessitados.

Esse é o perfil da sua trajetória política. Entendo que precisamos dar mais celeridade

à votação dos requerimentos. Há diversos projetos de Deputados que estão prontos,

na ordem do dia. Obviamente, faço-lhe um apelo. Há muitos requerimentos que foram

objeto  de  longas  audiências  públicas,  com  duração  de  duas  a  seis  horas,  que
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precisam chegar à Mesa para serem votados. Portanto, solicito-lhe encarecidamente

que converse com o Secretário-Geral da Mesa para que os projetos de Deputados

que  estão  prontos  para  a  ordem  do  dia  sejam  colocados  juntamente  com  o

requerimento.  Sr.  Presidente,  as  comissões  são  os  pulmões  da  nossa Casa  e  a

ressonância que temos. No entanto, não devemos ficar apenas nesse discurso, pois

precisamos dar vazão a esses requerimentos e pedidos de informações para que

políticas  públicas  efetivas  sejam  cobradas  ou  aprovadas  por  meio  dos  projetos.

Portanto,  faço-lhe  esse  apelo  e  agradeço-lhe  a  paciência  nesta  tarde.  V.  Exa.

conduziu nossos trabalhos, mais uma vez, de forma brilhante. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero prestar solidariedade a todos os

trabalhadores  das  indústrias  de  fogos de  artifício  da  cidade de Santo  Antônio  do

Monte. Neste exato momento, nessa cidade, na porta da diretoria do Sindifogos, está

ocorrendo  uma  assembleia  dos  trabalhadores  e  das  trabalhadoras.  Hoje  está

completando o oitavo dia de greve. Na realidade, são mais de 3 mil trabalhadores das

mais de 55 indústrias de fogos de artifício. Essa cidade tem toda a sua economia

baseada  e  sustentada  na  indústria  de  fogos  de  artifício.  Sem  dúvida  nenhuma,

reconhecemos não só que esse setor é importante para a economia mineira, mas

também que são extremamente legítimas as pretensões dos trabalhadores dessas

indústrias e a pauta de reivindicação do Sindifogos. Essa indústria por si só possui

alto  grau  de  periculosidade,  o  que  exige  condições  especiais  de  segurança  do

trabalho. As indústrias de fogos de artifício têm de valorizar e prezar a segurança dos

seus trabalhadores. No final do ano passado houve acidentes que ceifaram vidas,

acidentes com morte de trabalhadores. Ainda neste ano ocorreram novos acidentes

nessas indústrias. Graças a Deus não houve perda de vida, entretanto trabalhadores

resultaram gravemente feridos. Por mobilização da categoria, o sindicato está com

uma  pauta  importante  de  reivindicações,  entre  elas  melhoria  das  condições  de

trabalho e da segurança do trabalho e valorização salarial. Os trabalhadores de Santo

Antônio do Monte recebem somente o salário mínimo numa atividade tão perigosa

que  coloca  em  risco  a  vida  de  famílias  inteiras.  Eles  estão  com  um  pleito  de

recomposição salarial  de 9,5%, uma recomposição justa,  que recupera a inflação,

com um percentual de 3% a mais, o que é mais que justo. Neste exato momento, a
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assembleia está reunida para apreciar contraproposta dos patrões. Eles defendem e

advogam melhores condições do vale-transporte e do tíquete-alimentação daqueles

trabalhadores.  O  Sindifogos  tem  feito  um  trabalho  consequente,  dinâmico,

respeitando  a  vontade  da  categoria.  Quero  também,  Sr.  Presidente,  felicitar  a

brilhante atuação do Promotor do Ministério Público do Trabalho de Divinópolis, que

está  acompanhando todo o desenrolar  das negociações.  Isso é  muito importante,

porque, num momento de greve, o fundamental é o diálogo, é apontar saídas para o

movimento  e  melhorias  para  os  trabalhadores.  Esse  Promotor,  que  está

acompanhando  as  negociações  e  a  mobilização  dos  trabalhadores,  tem

desempenhado importante papel. Sr. Presidente, quero aqui também cumprimentar o

comportamento da Polícia Militar, que teve uma postura isenta, presente, mas sem

tomar  lado a favor  do patrão,  como é tradição.  Muito pelo contrário,  ela teve  um

comportamento bastante sensato, equilibrado. E é isso que realmente esperamos em

momentos  de  conflito  entre  patrões  e  empregados.  Esperamos  que,  nessa

assembleia que se iniciou às 16 horas, em que os trabalhadores debatem propostas,

o movimento grevista dos trabalhadores das indústrias de fogos de artifício de Santo

Antônio do Monte saiam vitoriosos, com conquistas importantes, com melhorias nas

condições de segurança do trabalho, especialmente nas condições salariais, e que o

reajuste pleiteado pelo Sindifogos seja realmente atendido pelos patrões. Fica aqui a

nossa felicitação a todos os trabalhadores e trabalhadoras, e especialmente à direção

do Sindifogos, pela brilhante condução da greve em Santo Antônio do Monte, uma

greve histórica, referência para todos nós.

O  Deputado  Célio  Moreira  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Estava  agendado  para

amanhã, dia 25, às 15 horas, uma audiência pública, na cidade de Caeté, para tratar

da  questão  do  transporte  intermuncipal.  O  Presidente  da  Comissão,  Deputado

Adalclever Lopes, devido aos convidados não terem confirmado presença para tratar

de assunto importante para aquele Município, a questão do transporte intermunicipal,

resolveu  adiar  a  realização  dessa  audiência  pública,  que  será  marcada

posteriormente, com a confirmação dos convidados. A ausência deles prejudicaria em

muito  a  condução  da  audiência,  portanto  será  marcada  uma  nova  data.  Sr.

Presidente, na semana passada, ocorreram algumas discussões no Plenário em que



1901
____________________________________________________________________________

o  Deputado  Rogério  Correia  reclamava  da  presença  de  Deputados  da  base  do

governo para votar requerimentos, indicações e projetos, dizendo que o telespectador

se encontrava às vezes confuso, sem entender o porquê de ele não votar. Sabemos

que a Oposição já tentou, por diversas vezes, obstruir os trabalhos, prejudicando o

andamento  dos  trabalhos  no  governo,  que  são  as  indicações  que  se  encontram

prontas para serem votadas, as quais já passaram pela sabatina. Os Deputados de

Oposição,  não  são  todos,  estão  realmente  tentando  impedir  a  votação  dessas

indicações, dificultando o nosso trabalho. A culpa não é da Situação. A Oposição está

obstruindo  os  trabalhos,  impedindo  que  os  requerimentos  e  as  indicações  sejam

votadas pelo Plenário. Portanto, Sr. Presidente, verificando que foram apresentados

10 requerimentos pela Oposição para impedir a votação, como já foi dito pelo Líder,

que até já convocou os Deputados a retornarem aos seus gabinetes, provavelmente,

à  noite,  votaremos  as  matérias.  Sr.  Presidente,  quero  deixar  claro  que  muitos

Deputados  desmarcaram  algumas  audiências  em  Secretarias,  audiências  com

Prefeitos e Vereadores para estarem presentes neste Plenário e votarem as matérias,

mas a Oposição insiste em obstruir os trabalhos. Essa obstrução é regimental, mas o

excesso não conduzirá a nada.  Chegará o momento em que teremos de votar  e

vamos fazer isso. Os Deputados Sávio Souza Cruz e Rogério Correia insistem em

obstruir os trabalhos, o que não levará a nada. Queremos votar e continuar com o

trabalho que a Oposição está tentando impedir. A Oposição está nos impedindo de

votar os requerimentos, os projetos e as indicações. Ela está dificultando os trabalhos

de todos os parlamentares e a administração do Estado. Sr. Presidente, essas são as

minhas observações. Espero que à noite possamos votar as indicações dos que já

foram sabatinados e aprovados nas comissões.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Sr.  Presidente,  conversava  com  alguns

companheiros que a Oposição está tentando fazer voltar  a esta Casa os famosos

requerimentos-rolha  de  antigamente.  O  Plenário  é  soberano.  Minas  Gerais  quer

caminhar.  V.  Exa.  sabe  perfeitamente  que,  se  apresentarmos  um  requerimento

solicitando que um Deputado contra e outro a favor subam na tribuna e façam a

defesa de sua tese, este Plenário poderá perfeitamente aprovar as matérias. A base

do  governo  tem Deputados  para  aprová-las.  O que vamos  fazer,  Sr.  Presidente?
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Vamos  voltar  ao  passado  para  parar  as  discussões  nesta  Casa.  E  se  isso  não

acontecer? A imprensa,  a população e os  meus eleitores  que acompanham a TV

Assembleia estão cobrando as votações. Aliás, eu criei a TV Assembleia. Há 17 anos,

fui o primeiro Deputado a solicitar sua criação. V. Exa. estava na Câmara Municipal e

não teve a oportunidade de me acompanhar e subir àquela tribuna - a outra ainda não

tinha sido construída - para pedir a criação da TV Assembleia. Depois o Deputado

Virgílio  Guimarães  fez  o  pedido  lá.  Nessa  época,  esta  Casa  era  presidida  pelo

Deputado Agostinho Patrus. É bom lembrar que, se não existisse a TV Assembleia -

falava disso com o Deputado Jayro Lessa -, as reuniões durariam uns 15 minutos. Os

telespectadores podem ter  certeza disso.  O Deputado subia  à tribuna e pedia ao

Presidente que desse como lido o seu discurso. Só saía publicado no jornal “Minas

Gerais”.  Todas  as  redações  de  todos  os  jornais,  das  TVs  e  dos  rádios  estão

sintonizadas na TV Assembleia para colher as notícias desta Casa, acompanhando o

trabalho dos Deputados. Isso acontecia no passado e pode voltar a acontecer. Não

falo do fim da TV Assembleia, embora eu tenha absoluta certeza de que na época da

eleição o Ministério Público vai até querer tirar essa televisão do ar, em função da sua

movimentação nacional. Mas, Sr. Presidente, Dinis Pinheiro, quero lembrar a V. Exa.,

que preside  esta  reunião,  que esta  Casa poderá  perfeitamente  votar  os  famosos

requerimentos-rolha, parando os seus trabalhos. Aí, a Casa é obrigada a votar. Minas

Gerais  não  pode  parar.  Ora,  se  atendermos  a  Oposição  nessa  discussão,  com

certeza a Casa vai voltar a parar, porque não conseguirá andar. Ia pedir verificação

de quórum, mas vejo que  o Deputado Antônio  Carlos  Arantes  quer  fazer  uso da

palavra. Antes, porém, dirijo-me à Oposição e ao Deputado assessor da Bancada do

PT, que manda mais do que a Bancada do PT: lembre V. Exa. do que estou falando

aqui; se hoje há democracia, ela pode parar de existir. Para finalizar, como andam me

perguntando sobre o meu time, América Mineiro, quero lembrar a esta Casa e a V.

Exa., atleticano que é, que, se o campeonato acabasse hoje, o América estaria na

Sul-Americana,  o  Galo,  na  Libertadores  e  o  Cruzeiro,  rebaixado.  Como  só  está

faltando um pouquinho para acabar esse campeonato, com certeza o América vai ser

campeão este ano, jogando em Uberlândia. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Gostaria  de  ressaltar  esta  data
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importantíssima para o Brasil  e  para o mundo:  o Dia Internacional  do Café. Esse

produto gera quase 8 milhões de empregos no Brasil; só no campo, são quase 2

milhões de empregos diretos. Foi o café que construiu este país, com suas grandes

cidades  e  metrópoles;  tudo  se  fez  com  base  na  produção  de  café  do  Brasil.  É

importante lembrarmos disso. Das 140 milhões de sacas de café produzidas hoje, no

mundo, o Brasil produz um terço, ou seja, 48 milhões de sacas de café, sendo Minas

Gerais o maior produtor  do País, com mais  de 25 milhões de sacas. Precisamos

lembrar que “onde tem café tem sapato no pé”, porque o café distribui renda e alegria

para as pessoas. Mesmo durante o momento difícil pelo qual passou a cafeicultura,

nos dez anos em que o produtor não ganhou dinheiro, o trabalhador ganha. O café

precisa de muita mão de obra; assim, onde existe café há muita gente trabalhando e

alimentando as suas famílias. Ou seja, mesmo nas horas difíceis para o produtor,

ganham os trabalhadores, o comércio, a indústria,  os brasileiros e as pessoas do

mundo inteiro,  que hoje tomam um café de qualidade.  Em Houston,  nos Estados

Unidos, na Feira Internacional de Café, tive a grata alegria de ver uma mudança no

que falavam na mesma feira, em São Francisco, há dez anos: falavam que o Brasil

produzia muito café, mas de péssima qualidade. Hoje, não; hoje, o café brasileiro é

respeitado pela quantidade e pela qualidade. Aliás, o Brasil  fez bonito nessa feira,

mostrando que o brasileiro sabe produzir. O melhor é que o brasileiro agora também

está tomando café. Se há 15 anos tomávamos entre 7 milhões e 8 milhões de sacas

de café, hoje, tomamos quase 20 milhões de sacas de café; em breve, seremos o

segundo maior consumidor e daqui a cinco anos, além de sermos o maior produtor,

seremos o maior consumidor de café do mundo. Por que tudo isso? Porque se provou

que o café não faz mal para a saúde.  Antigamente, diziam que o café fazia mal,

provocava gastrite,  acelerava o metabolismo da pessoa e isso não era bom. Mas

graças à ciência e aos pesquisadores, como Darcy Ribeiro, esse fantástico professor

que o Brasil conheceu, descobriu-se que aquele que toma café fica com o cérebro

atento; ou seja, as crianças que tomam café na escola aprendem mais. Quem toma

bastante café evita depressão, porque o café estimula, anima, empolga e eleva a

auto-estima,  portanto  é  um  produto  fantástico.  Na  Etiópia,  viram  que  as  cabras

entravam em locais que tinham pés de café e se alimentavam das folhas. Depois
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essas  cabras  saíam  saltitando,  pulando,  alegres.  Perceberam,  então,  que  aquele

produto tinha algo diferenciado, era um estimulante. Graças a Deus, o café hoje está

forte em nossa economia. Depois do petróleo, o maior PIB de um produto é o do café.

Pena que ainda o mundo não entendeu a importância do produtor de café, que quase

nunca consegue ganhar dinheiro com a safra. Talvez agora, com um preço maior,

pode ser que o produtor ganhe. Infelizmente a maioria - cerca de 90% - já vendeu o

seu café e não ganhou dinheiro. Mas, se Deus quiser, neste ano a saca continuará a

R$500,00, e poderemos ter também o nosso produtor capitalizando-se. Esperamos

que o governo federal entenda a importância de se ter uma política de proteção ao

produtor de café. Política de proteção não é dar dinheiro de graça, mas dar equilíbrio

e preços mínimos compatíveis com o custo de produção; é colocar recurso na hora

em que o produtor colher seu café para ele não vender antecipadamente e com preço

mais barato; é colocar recurso para ele poder fazer ali uma pré-comercialização, uma

armazenagem correta e vender quando estiver precisando dos recursos. O resultado

disso  é  que  o  produtor  ganha  e,  ele  ganhando,  a  família  melhora  de  vida,  a

comunidade melhora, a cidade onde tem café fica viva, ativa e animada. Enfim, todos

ganham. A cidade ganha,  a região ganha,  o  Estado ganha,  o Brasil  ganha.  Para

encerrar, gostaria de dizer que Minas Gerais bate recorde de produção no Brasil, é

campeão de emprego, rende acima da média, mas, quando mostram as fotografias,

vemos que realmente o que empolga e faz a geração de emprego é o café. Portanto

precisamos respeitar, admirar e estimular todas as atividades, mas não podemos nos

esquecer  de  que  o  café  realmente  faz  a  grande  diferença.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  É  notório,  Sr.  Presidente,  que  não  existe

quórum e sei perfeitamente que o Deputado Sávio Souza Cruz pedirá a recomposição

de quórum para usar o art. 70 e falar durante mais 2 horas. No entanto tenho certeza

absoluta de que ele gosta de ser ouvido com o Plenário cheio, e todos os Deputados

não perderão a oportunidade de escutar as palavras desse nobre Deputado. Por isso,

Sr. Presidente, peço encerramento, de plano, desta reunião.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Sr.  Presidente,  como o  Deputado  Alencar  da

Silveira Jr.  já antecipou,  alternativamente ao encerramento, de plano, por  falta  de
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quórum,  indago  a  V.  Exa.  se  não  seria  possível  promovermos  agora  uma

recomposição de quórum para que eu possa usar a palavra pelo art. 70, trazendo

assuntos sempre de interesse do povo de Minas nesta Casa.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Deputado Dinis Pinheiro, o Deputado Sávio

Souza Cruz não estava esperando por essa autorização de V. Exa. Sr. Presidente,

peço-lhe que encerre, de plano, esta reunião. O Deputado Sávio Souza Cruz não

esperava por isso. Inclusive há muitas pessoas esperando-o lá fora.

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 Sávio Souza Cruz) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  11  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 as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 25,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também

de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada

foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/5/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Questão de ordem -

Discussão e Votação de Indicações: Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do

Nome da Sra. Solanda Steckelberg Silva para o Cargo de Presidente da Fundação

Clóvis Salgado - FCS -; aprovação - Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do

Nome  do  Sr.  José  Cláudio  Junqueira  Ribeiro  para  o  Cargo  de  Presidente  da

Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam -; aprovação - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Dinis Pinheiro - José Henrique - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Bruno

Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -

João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda -

Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri

Torres  -  Neider  Moreira -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac -  Pompílio  Canavez -

Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza

Cruz  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Alencar da Silveira Jr.,  2º-Secretário,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, 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, requerimentos e

indicações.

Questão de Ordem

O  Deputado  Paulo  Guedes  -  Sr.  Presidente,  em  nome  do  Bloco  Minas  sem
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Censura,  do  nosso  Líder,  Rogério  Correia,  e  dos  Deputados  do  bloco,  solicito  a

suspensão da reunião por alguns minutos, para chegarmos a entendimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  40  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

A Presidência abraça e parabeniza o Deputado Carlos Mosconi pela passagem do

seu  aniversário,  desejando-lhe  saúde,  paz,  realizações  e  que  Deus  continue

iluminando-o.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, a solicitação

de  questão  de  ordem  é  para,  em  primeiro  lugar,  retirar  oito  requerimentos  que

apresentamos,  eu  e  vários  Deputados,  em  nome do  Bloco  Minas  Sem  Censura,

finalizando  a  obstrução  que  vínhamos  fazendo  em  um  dos  pontos  da  pauta,

referentes  às  indicações de membros  de  Presidentes  de  fundações  e  autarquias,

pelos motivos que já expus durante várias reuniões. Não concordamos com a atitude

do governo de nomeá-los  ou designá-los  antes  da aprovação pela  Assembleia.  A

Constituição Federal é clara é diz que a indicação, a designação, enfim a nomeação

dessas  pessoas  tinha  de  ser  feita  a  partir  da  aprovação  prévia  da  Assembleia

Legislativa, o que não foi feito. O exemplo mais gritante foi do Sr. Tadeu, indicado

para o Instituto de Pesos e Medidas, que já foi  destituído, sem que o nome nem

sequer tivesse sido aprovado nesta Casa. No nosso entender, isso quer dizer que o

governo  age  incorretamente  com  a  Constituição  do  Estado.  Vamos  continuar  no

processo de obstrução desses nomes e não vamos votar os nomes indicados, e não

pelas pessoas, mas porque esperamos uma resposta do Ministério Público Estadual,

por meio do Procurador-Geral, que examina o que levamos para ele como, no nosso

entendimento,  uma  arbitrariedade  do  governo  frente  a  um  preceito  constitucional

muito claro. Gostaria de comunicar ao Presidente que, em primeiro lugar, não vamos

votar. Foi feito um apelo e gostaríamos de dizer a V. Exa., Presidente Dinis Pinheiro,
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que não vamos fazer uma obstrução completa dos nomes para o andamento dos

trabalhos  da  Casa.  Vamos  atender  o  Presidente  retirando  os  requerimentos  que

apresentamos no sentido protelatório. Porém apresentamos também ao Presidente

uma série de questões que para nós são relevantes e para os quais a Casa tem a

maior celeridade na sua apreciação, o que não está acontecendo para o Bloco Minas

Sem Censura, o bloco de oposição. Temos diversos projetos de lei, de nossa autoria

e de autoria de Deputados dos outros blocos, que não estão sendo colocados em

votação.  Então,  uma  primeira  questão  que  levantamos,  é  iniciar  a  votação  dos

projetos  dos  Deputados,  e  não  apenas  matérias  de  interesse  do  governo.  Em

segundo lugar,  temos uma série de requerimentos que pedem informações e que

nem sequer chegam ao Plenário.  Cito,  por  exemplo,  um requerimento que fiz em

nome do bloco, pedindo informações da Rádio Arco-Íris e de problemas no IEF, e

outros para os quais também não tivemos respostas e que não foram aprovados. Em

terceiro  lugar,  há  pedido  de  uma  série  de  audiências  públicas,  com  algumas

marcadas e outras não. Estamos solicitando celeridade na aprovação delas. Temos

requerimentos  para  discutir  os  problemas  que  estão  acontecendo  na  Cidade

Administrativa,  problemas  referentes  ao  IEF,  à  Funed,  e  ainda  problemas  de

investigações que estão tendo uma ação protelatória dos Deputados em nome do

governo. Temos ainda emendas assinadas por Prefeitos nossos que não foram pagas

desde  o  ano  passado  e  que,  no  nosso  entendimento,  foram  também  questões

eleitorais, em que aqueles da base do governo receberam, e os da Oposição não.

Fizemos, aliás, audiências públicas para demonstrar isso. Os Prefeitos, mesmo tendo

assinado, não receberam os convênios. Emendas parlamentares mostram que estão

atrasadas, da maioria dos Deputados, que não são pagas. Tudo isso nos leva a crer

que  está  havendo uma parcialidade  da  Casa  em  relação  ao governo.  Temos  de

discutir  essas questões para negociar com o governo e com o Presidente. Então,

Presidente, estou retirando alguns requerimentos para que possamos votar alguns

dos nomes hoje e retomarmos à obstrução amanhã. Mas é um voto de confiança que

o Bloco Minas Sem Censura faz especialmente ao Presidente Dinis Pinheiro. Muito

obrigado.

Discussão e Votação de Indicações
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O Sr. Presidente - Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra.

Solanda Steckelberg Silva para o Cargo de Presidente da Fundação Clóvis Salgado -

FCS.  A  Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  A  Presidência  vai

submeter a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261,

I, c/c os arts. 252 e 255 do Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e

aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento.  A  Presidência  vai  dar  início  ao  processo  e,  para  tanto,  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Hélio  Gomes  -  Hely  Tarqüínio  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Rômulo

Veneroso -  Rômulo Viegas -  Rosângela Reis -  Sebastião Costa -  Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Não houve voto contrário. Houve 1

voto em branco.  Está,  portanto,  aprovada a  Indicação,  Feita  pelo  Governador  do

Estado, do Nome da Sra. Solanda Steckelberg Silva para o Cargo de Presidente da

Fundação Clóvis Salgado. Oficie-se ao Governador do Estado.

Indicação,  Feita  pelo  Governador  do  Estado,  do  Nome  do  Sr.  José  Cláudio

Junqueira  Ribeiro  para  o  Cargo  de  Presidente  da  Fundação  Estadual  de  Meio

Ambiente - Feam. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. A Presidência

vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.

261,  I,  c/c  os  arts.  252  e  255  do  Regimento  Interno.  A Presidência  solicita  às

Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o

façam neste momento. A Presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita

às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ocupem  os  seus  lugares.  Em  votação,  a

indicação.



1910
____________________________________________________________________________

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Viana -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - João

Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 41 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr.

José Cláudio Junqueira Ribeiro para o Cargo de Presidente da Fundação Estadual de

Meio Ambiente. Oficie-se ao Governador do Estado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

amanhã,  às  9  horas,  e  convocando  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  a

extraordinária de amanhã, dia 25, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e

para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/5/2011

Às 9h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

João Leite e Carlin Moura (substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação do

Bloco Minas sem Censura),  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 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 discutir e votar
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proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios

dos Srs. Bruno Cota Avelar, Oficial de Apoio Judicial do Tribunal de Justiça; Gerson

Barros de Carvalho, Diretor-Geral do Deop-MG; Ten.-Cel. BM João Batista de Sousa,

Comandante do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, em Contagem; e Ricardo

Cunha Chimenti, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça (5/5/2011). Passa-

se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

373/2011 (relator: Deputado João Leite, em virturde 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 506, 590, 593, 594, 595, 612,

614 e 615/2011. 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 Durval Ângelo (13) em que solicita sejam

encaminhadas  à  Subsecretaria  de  Administração  Prisional,  à  Defensora  Pública-

Geral, ao Sr. Herbert José Almeida Carneiro, Desembargador do Tribunal de Justiça,

ao Conselho Federal de Psicologia, ao Conselho Regional de Psicologia de Minas

Gerais, ao Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais e à Associação de Amigos e

Familiares  de  Pessoas  em  Privação  de  Liberdade  as  notas  taquigráficas  da  21ª

Reunião Extraordinária desta Comissão; seja realizada reunião de audiência pública

conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Segurança  Pública  para  discutir  os

desdobramentos das Resoluções n°s 9 e 19/2010 e 2/2 011, do Conselho Federal de

Psicologia, no que diz respeito à atuação do psicólogo no sistema prisional, ao exame

criminológico e aos direitos humanos de detentos; sejam encaminhados ao Secretário

de  Defesa  Social  as  notas  taquigráficas  da  21ª  Reunião  Extraordinária  desta

Comissão e  pedido  de  informações  sobre  o  número de  psicólogos  existentes  por

unidade prisional no Estado, a situação funcional desses profissionais - quantidade de

efetivos e contratados - e sobre os trabalhos e os projetos desenvolvidos por eles nas
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respectivas unidades; seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social  pedido de

informações sobre os requisitos analisados por essa Secretaria para a concessão de

porte de arma a Agentes Penitenciários, bem como sobre procedimentos que esse

órgão adota para o controle do uso de armas por esses servidores; seja encaminhado

à Polícia Federal em Uberaba pedido de informações sobre a autorização de porte de

arma concedida ao Agente Penitenciário José Euclides de Lima; seja encaminhado à

direção  da  Penitenciária  Nelson  Hungria  pedido  de  informações  sobre  suposta

autorização concedida a Agentes Penitenciários lotados nessa unidade prisional para

que, a partir de 25/4/2011, pudessem portar armas durante seu período de folga, em

suas  residências;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de

providências  para  que se investigue a  autoria  e  as  circunstâncias  da autorização

administrativa de porte de arma, fora da unidade prisional em que atuava, concedida

ao Agente Penitenciário José Euclides de Lima, tendo em vista que em 22/4/2011

esse Agente Penitenciário teria se suicidado com arma de fogo logo após ter atirado e

causado a morte de sua filha, de sua esposa e de uma amiga de sua esposa; seja

encaminhado  à  Superintendência  da  Polícia  Federal  no  Estado  pedido  de

providências para que investigue denúncia sobre suposta autorização concedida a

Agentes Penitenciários lotados na Penitenciária Nelson Hungria para que, a partir de

25/4/2011,  pudessem  portar  armas  durante  seu  período  de  folga,  em  suas

residências; seja realizada reunião conjunta de audiência pública desta Comissão e

da Comissão de Segurança Pública, para debater a adesão dos Municípios e de suas

respectivas  guardas  municipais  à  Campanha  Nacional  de  Desarmamento;  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  as

apreensões de armas feitas pelas Polícias Militar e Civil no Estado em 2009, 2010 e

2011, bem como sobre o destino dado às armas apreendidas; seja realizada reunião

de audiência pública para ouvir denúncias de violação de direitos humanos contra

pessoas  ameaçadas  de  morte;  sejam  encaminhados  à  Corregedoria  do  Sistema

Social, ao Subsecretário de Administração Prisional, ao Centro de Apoio Operacional

das  Promotorias  de  Direitos  Humanos  do  Ministério  Público  -  Cao-DH  -  e  ao

Superintendente  de Atendimento ao Preso as notas taquigráficas desta reunião  e

pedido  de  providências  para  apurar  denúncias  de  assédio  moral  cometido,
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supostamente, pelo Diretor e pelo Diretor Adjunto do Presídio de Brumadinho contra

Rosângela  Cyríaco  de  Oliveira;  seja  formulado  voto  de  congratulações  com  o

Presidente do Tribunal de Justiça, o Diretor do Foro da Comarca de Contagem e a

Prefeita de Contagem pela notícia, dada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de

antecipação em três anos da construção do novo fórum desse Município, que será

iniciada  no  próximo  ano;  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Procurador-Geral de Justiça, à Defensora Pública-Geral, ao Presidente do Tribunal de

Justiça, ao Secretário de Defesa Social, ao Comandante-Geral da Polícia Militar, ao

Chefe  da  Polícia  Civil,  ao  Presidente  da  OAB-MG,  ao  Presidente  do  Conselho

Estadual  de  Defesa dos Direitos  Humanos,  à  Secretaria  de Direitos  Humanos da

Presidência da República, ao Diretor do Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária

do  Estado,  ao  Procurador-Chefe  do  Ministério  Público  Federal  no  Estado,  à

Defensora Pública-Chefe da Defensoria Pública da União no Estado, ao Presidente

do  Incra,  ao  Delegado  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  no  Estado  e  à

Superintendente Regional do Incra no Estado pedido de providências para assegurar

a segurança necessária aos moradores do Quilombo Brejo dos Crioulos, localizado

nos Municípios de São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia; e seja realizada

visita  ao  referido  quilombo  para  averiguar  a  situação  na  região.  Logo  após,  é

aprovado  o  relatório  da  audiência  pública  realizada  em  23/3/2011,  que  teve  por

finalidade debater as obras do Programa de Requalificação Urbana e Ambiental e

Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem  e os  direitos  dos  cidadãos,  o  qual  vai

publicado  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, 12 de maio de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Paulo Lamac.

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Data:      23/3/2011

Início:  9horas Término:  11h30min

Comissão: Direitos Humanos (3ª Reunião Ordinária)
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Local: Auditório ALMG

Tema: Programa de Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do

Córrego do Ferrugem

“Link” para o projeto de lei: não há

Finalidade: debater as obras do Programa de Requalificação Urbana e Ambiental e

Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem  e  os  direitos  dos  cidadãos  nelas

envolvidos,  supostamente  violados  por  irregularidades  nos  processos  de

desapropriação e reassentamento. 

Origem: requerimento do Deputado Durval Ângelo

Participantes Órgão ou entidade

Deputado Durval Ângelo ALMG

Deputado Paulo Lamac ALMG

Deputado Duarte Bechir ALMG

Deputado Adelmo Carneiro Leão ALMG

Deputado Carlin Moura ALMG

Vereador Arnaldo Luiz de Oliveira Câmara Municipal de Contagem

Pedro Paulo Ferreira dos Santos Gerente da obra do Arrudas e Córrego

Ferrugem, representando o Diretor-

Geral do Departamento de Obras

Públicas do Estado de Minas Gerais –

Deop-MG

Valter Vilela Cunha Gestor de Empreendimento de Grande

Porte - Meta 2014, representando o

Presidente da Copasa-MG

Sinopse:  As  dificuldades  das  quase  1.300  famílias  diretamente  afetadas  pelas

obras do Programa de Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do

Córrego  Ferrugem,  do  governo  do  Estado,  foram  discutidas  nesta  audiência

pública, em especial no que diz respeito à desapropriação e ao reassentamento
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dos moradores que serão removidos das Vilas Itaú, PTO, Samag, Esporte Clube e

Madre  Gertrudes,  entre  Belo  Horizonte  e  Contagem.  Tais  obras  incluem  a

recuperação  das  áreas  sob  risco  de  inundação,  a  construção  de  bacias  de

contenção no Córrego Ferrugem, a construção de unidades habitacionais e de sua

respectiva infraestrutura básica.

O Deputado  Durval  Ângelo  afirmou que,  ao  longo dos  17  anos  de atuação da

Comissão,  a questão central  em situações semelhantes tem sido sempre tentar

compatibilizar as obras – necessárias – com um processo digno e justo de retirada

dos afetados, e não fazer demagogia, pregar a resistência ou prometer milagres.

Segundo ele, conseguiu-se, nestes anos, contribuir para que os reassentamentos

sejam hoje feitos em áreas próximas às desocupadas, a de fim de permitir  uma

melhor  adaptação  dos  moradores.  Nesse  sentido,  lembrou  que  a  situação

assemelha-se à de uma cirurgia para a retirada de um membro gangrenado: “Isso é

um mal? É. É uma violência contra o organismo, mas é preciso observar o todo”.

Quanto  às  questões  específicas  em  debate,  enfatizou  que  quaisquer

irregularidades devem ser apuradas e sanadas; a flexibilização deve ser a maior

possível,  por  parte do governo;  casos especiais  devem ser  tratados com maior

atenção, a exemplo da remoção de moradores tradicionais e pioneiros da região; as

indenizações em dinheiro não podem demorar a ponto de inviabilizar a mudança

das famílias que optam por ela, e a Comissão fará o possível para agilizar esse

processo;  aqueles  que  tiverem  dúvidas  quanto  às  medições  devem  solicitar  ao

Deop-MG nova medição, por escrito; uma consulta será feita pela Comissão sobre

a atualização do valor do metro quadrado na região nos últimos quatro anos e

também sobre as regras do PAC para reassentamentos; os profissionais que têm

contato direto com a população envolvida devem estar devidamente identificados,

com crachá,  e ser  bem preparados;  a  população deverá monitorar  a  ocupação

futura da área recuperada como previsto no projeto, com áreas de lazer; tudo isso a

fim de que o lado “mais fraco” – “do povo” – não seja prejudicado.

O Deputado Carlin  Moura advogou em defesa da formalização do processo de

desapropriação, a fim de tranquilizar os moradores a serem removidos. Além disso,
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defendeu a necessidade de o trabalho social junto a essa população ser feito com

muita sensibilidade, por se tratar das comunidades mais antigas do Município e de

se atentar para (e, se for o caso, rever) os valores das indenizações, uma vez que

se trata de uma das áreas mais valorizadas de Contagem. 

Já  os  representantes  da população da região  de  Contagem – o Presidente  da

Associação da Vila Itaú, Cláudio Soares Nogueira, e os moradores Marcelo Silva,

Sirley de Jesus Santos, Josias Martins, Carlos Henrique Pereira e Maria Angélica

da  Silva  Ade –  apresentaram  diversas  queixas,  que  podem  ser  resumidas  nos

seguintes pontos: em certos casos, não há documentos regulares ou formais que

concretizem  as  desapropriações,  apenas  “folders”;  os  valores  de  várias

indenizações estão subestimados e há incerteza sobre o prazo para recebê-las, o

que inviabiliza a realização de uma nova aquisição de imóvel; há diversos erros e

irregularidades nas medições; existe pressão para que se opte pelos apartamentos

(nem sempre a melhor escolha para todos) e não há informações sobre quando

eles estarão prontos; os imóveis adquiridos por meio de doações da Codemig e do

DER-MG  estão  irregulares  e  hoje  não  é  mais  possível  obter  as  respectivas

escrituras, o que deixará muitos sem nenhuma compensação, uma vez que tais

casos estão sendo considerados invasões; o trabalho social tem deixado muito a

desejar,  em especial  nos casos dos moradores mais  antigos;  o valor  da  bolsa-

aluguel  (R$280,00) é insuficiente e menor do que o pago a moradores de Belo

Horizonte; cerca de 100 crianças estão sem estudar por falta de transporte, pois a

escola  que  substituiu  a  local,  a  qual  foi  desativada,  fica  muito  longe;

estabelecimentos comerciais não estão sendo indenizados, apenas os residenciais.

O representante do Deop-MG respondeu a todos os questionamentos, afirmando

que todo o projeto foi  precedido das  devidas audiências  públicas e está sendo

formal e regularmente documentado, com o objetivo de remover famílias de áreas

de risco e de eliminar os danos provocados pelas enchentes na região; tudo tem

sido feito dentro das regras estabelecidas pelo PAC e do que elas permitem; as

medições  dos  imóveis  têm  sido  e  podem  ser  refeitas  a  qualquer  momento,

bastando uma solicitação  formal,  e  poderão  ser  acompanhadas  por  terceiros  à
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escolha do morador; as indenizações seguem a tabela oficial do Sistema Nacional

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – Sinapi –, da CEF, e, em

certos  casos,  como  não  há  prova  da  propriedade  dos  terrenos,  apenas  as

benfeitorias estão sendo compensadas – daí, talvez, a insatisfação e a queixa de

muitos  -,  não  há  como  indenizar  estabelecimentos  comerciais  irregulares  nem

imóveis  sem  escritura,  neste  último  caso  sendo  suficiente  uma  declaração  da

Prefeitura  que  confirme  a  possibilidade  de  regularização;  tem-se  buscado,  nos

procedimentos  indenizatórios  e  nos  reassentamentos,  proteger  a  população  de

terceiros mal-intencionados, porém é impossível compensar a perda emocional; o

trabalho  social  está  sendo  realizado  por  pessoas  qualificadas  e  devidamente

preparadas;  a  escolha  pelos  apartamentos  (todos  em  áreas  próximas)  ou  pelo

reassentamento monitorado (em qualquer região do Estado) é livre, mas, para o

Deop-MG,  a  primeira  opção  é  a  melhor;  o  prazo  para  a  construção  dos

apartamentos é  de  dois  anos;  a  Secretaria  Municipal  de  Educação já  havia  se

comprometido  a  ofertar  o  transporte  para  a  nova  escola  e  a  educação  estaria

assegurada para todas as crianças removidas, em qualquer região do Município de

Contagem,  sendo  que,  se  houver  casos  de  alguém  sem  escola,  deverão  ser

imediatamente comunicados para as devidas providências; o valor da bolsa-aluguel

é definido por lei municipal e, de fato, em Belo Horizonte ele é R$20,00 superior ao

de Contagem; o Deop-MG tem sido flexível sempre que possível, está aberto ao

diálogo e todos os casos particulares mencionados na audiência serão analisados,

prova disso é o fato de estarem sendo atendidas cerca de 200 pessoas por mês

para receberem esclarecimentos.

O  Vereador  Arnaldo  Luiz  de  Oliveira  defendeu  os  que  estão  com  imóveis  em

situação irregular, pois a falha seria do poder público ao não passar as escrituras

quando da doação, e não dos cidadãos que ajudaram a construir o Município; a

flexibilização nas negociações, em especial quando se trata de casas maiores e

mais  valorizadas;  valores  de  bolsa-aluguel  compatíveis  com  o  mercado;  a

necessidade de iniciativa do Poder Executivo em relação à lei que poderia reajustar

o valor dessa bolsa, além do total apoio dos Vereadores locais na tramitação de
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uma possível proposição com esse objetivo.    

Valter Vilela Cunha afirmou que a Copasa está à disposição, apesar de não estar

envolvida com as questões ali discutidas, mas apenas com as obras.

Encaminhamentos: 

Em  relação  ao  tema  abordado  nesta  audiência,  foram  apresentados  os

requerimentos a seguir, submetidos a aprovação em data posterior.

 Envio  de  ofício  ao  Diretor-Geral  do  Deop-MG  e  ao  Presidente  da  Codemig

contendo:  encaminhamento  das  notas  taquigráficas  desta  reunião;  pedido  de

informações sobre eventual doação ou transferência de imóveis por órgão público a

moradores  nas  áreas  onde  serão  realizadas  as  obras  do  Programa  de

Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem;

solicitação de envio dos mapas das regiões afetadas por esse programa datados

de  1940  a  1945,  abrangendo  inclusive  áreas  próximas  às  Ruas  Jorge Ferreira

Gomes e Sílvio de Oliveira Pacheco, situadas na Vila Itaú.

- Envio de ofício ao Diretor-Geral do Deop-MG contendo pedido de providências

para que se avalie a possibilidade de agilizar o pagamento de indenizações, por

desapropriação,  aos  moradores  afetados  pelas  obras  do  Programa  de

Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem.

Links para resultados: 

http://www.almg.gov.br/RComissao/Resultado/Resultado23032011.asp#Reuniao1

http://www.almg.gov.br/RComissao/Resultado/Resultado28032011.asp#Reuniao1

Anexos: não há.

Links: 

Notícias - http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/not_830277.asp

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.
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Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Carlin Moura.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/5/2011

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  João  Leite  e  Sebastião  Costa,  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  João  Leite,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina  apreciar  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão.  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

544, 568 e 570/2011. 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, 12 de maio de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Liza Prado - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/5/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Paulo Lamac 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 Paulo Lamac, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

ouvir denúncias de violação de direitos humanos por pessoas ameaçadas de morte e

discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência informa que os convidados a

serem  ouvidos  nesta  reunião  não  puderam  comparecer  devido  a  compromissos
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agendados  anteriormente.  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. em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão e das

Comissões de Segurança Pública e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

para debater a proibição de circulação de motos dentro do Mercado Livre de Produtos

das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais -  Ceasa -,  em Contagem; Durval

Ângelo  (12)  em  que  solicita  seja  realizada visita  ao  Condomínio  Residencial  das

Américas para verificar as condições de moradia e possíveis violações de direitos

humanos de familiares de policiais militares que lá residem; sejam encaminhados ao

Corregedor  do  Sistema  Prisional  de  Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  da  9ª

Reunião  Ordinária  desta  Comissão,  os  documentos  recebidos  nessa  ocasião  e

pedido  de  providências  para  apurar  as  denúncias  contidas  nesse  material,  em

particular  as  referentes  aos  supostos  abusos  e  irregularidades  cometidos  por

Wemerson Prado, afastado da direção da cadeia pública municipal de Teófilo Otôni;

sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Defesa Social as notas taquigráficas

da  9ª  Reunião  Ordinária  desta  Comissão  e  os  documentos  entregues  a  esta

Comissão  nessa  ocasião;  sejam  encaminhados  ao  Presidente  do  Colegiado  das

Corregedorias do Sistema de Defesa Social de Minas Gerais as notas taquigráficas

da 9ª Reunião Ordinária desta Comissão, os documentos recebidos nessa ocasião e

pedido  de  providências  para  que  se  inclua  na  pauta  da  próxima  reunião  desse

Colegiado todas as denúncias contidas nesse material, em particular as referentes

aos  supostos  abusos  e  irregularidades  associados  a  Wemerson  Prado  e  Renato

França  Guimarães;  sejam  encaminhados  ao  Coordenador  do  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos - CAO-DH -

do Ministério Público de Minas Gerais as notas taquigráficas da 9ª Reunião Ordinária

desta  Comissão,  a  documentação  recebida  na  referida  reunião  e  pedido  de

providências  para  apurar  as  denúncias  contidas  nos  documentos  e  instaurar

procedimento  administrativo  para  investigar  a  conduta  de  Wemerson  Prado,

atualmente lotado no Ceresp, em Belo Horizonte, tendo em vista os supostos abusos

e irregularidades por ele cometidos durante o período em que dirigiu a cadeia pública
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municipal  de  Teófilo  Otôni,  solicita  ainda providências  para  analisar  os  processos

existentes  contra  Renato  França  Guimarães,  especialmente  no  que  se  refere  à

prática de ameaças contra presos, ao assédio e à prática de ato sexual com detentas

e à autorização indevida de salvo-conduto a presos, bem como apuração, junto à

Subsecretaria de Administração Prisional e à Corregedoria do Sistema Prisional, das

razões da descontinuidade no encaminhamento das acusações contra o denunciado

no período em que ele era contratado como Agente de Segurança Penitenciário; seja

realizada audiência pública para averiguar possíveis violações de direitos humanos

por parte do Grupo de Intervenção Tática - GIT - durante operações no Presídio de

São Joaquim de Bicas II e no Ceresp - Gameleira, que segundo denúncias teriam

ocasionado a  morte  de  um interno;  sejam encaminhados  ao Procurador-Geral  de

Justiça do Estado, a Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador de Justiça, ao Ouvidor

de Polícia do Estado, ao CAO-DH e à Corregedoria da PMMG as notas taquigráficas

da 22ª Reunião Extraordinária desta Comissão, os documentos da sindicância regular

sobre o caso do Sgt.  Helcymar Lopes dos Santos e pedido de providências para

apurar denúncias de violações dos direitos fundamentais desse policial militar e do

Cb. Robert Martins de Barros, incluindo assédio moral, e à Coordenadora-Geral de

Direitos Humanos e Segurança Pública da SDH-PR para conhecimento do assunto;

sejam  encaminhados  ao  Colegiado  das  Corregedorias  do  Estado  as  notas

taquigráficas  da  22ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão,  os  documentos  da

sindicância regular sobre o caso do Sgt. Helcymar Lopes dos Santos, e pedido de

providências para inserir na pauta de reunião próxima a discussão sobre possíveis

violações aos direitos  fundamentais  desse policial  militar;  sejam encaminhados ao

Coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Praças Policiais

e  Bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais  -  Aspra-PM-BM  -  e  ao  Presidente  da

Comissão de Direitos Humanos do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia

Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais - CSCS - as notas taquigráficas da 22ª

Reunião Extraordinária desta Comissão e os documentos sobre a sindicância regular

sobre o caso do Sgt. Helcymar Lopes dos Santos e sobre transferências diversas de

policiais militares; seja realizada audiência pública para discutir o Parecer no 5.203,

de  5/4/2011,  da  Procuradoria-Geral  desta  Casa,  sobre  a  tentativa  de  cercear  a
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atuação dessa Casa a respeito de possíveis violações aos direitos fundamentais do

Cb. PM Robert Martins de Barros; em que solicita ao Presidente desta Casa que se

acolha em outubro a exposição “A sala escura da tortura”, em evento com a parceria

da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República  -  SDH-PR-,  do

Instituto  Frei  Tito  de  Alencar,  do  Conedh,  do  Instituto  Helena  Greco  de  Direitos

Humanos  e  Cidadania  e  de  outras  instituições  interessadas;  em  que  solicita  ao

Presidente desta Casa que determine ao Diretor-Geral a abertura de procedimento

para a apuração da responsabilidade pelo fato de requerimentos da Comissão de

Direitos  Humanos,  já  aprovados  nesta  Comissão,  também terem sido  distribuídos

para  apreciação  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  considerando-se  que  são

matéria de competência e de deliberação conclusiva desta Comissão, conforme os

arts. 102, V, e 103, III, “a”, do Regimento Interno; requer ainda seja afastado, durante

o tempo que durar a referida apuração, o Secretário-Geral  da Mesa ou o gerente

responsável pelo fato acima indicado. É aprovado o relatório da audiência pública

realizada  em  14/4/2011,  que  teve  por  finalidade  obter  esclarecimentos  sobre  as

transferências  de  policiais  militares,  sem  obedecer  ao  devido  processo  legal,  em

especial os casos dos Srs. 3º Sgt. PM. Agnaldo Pereira da Silva, PM nº 105.908-8, de

Matozinhos para Poços de Caldas, 16ª RPM, Cb. PM. Alexandre Dias Félix, PM nº

106.321-3, de Matozinhos para Unaí, 18ª RPM, e Maj. PM Antônio José Zinato, de

Belo Horizonte para Uberaba, o qual vai publicado 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, 18 de maio de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Paulo Lamac - Liza Prado.

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Data: 14/4/2011
Início: 9h5min Término: 12h12min

Comissão: Direitos Humanos (12a Reunião Extraordinária)
Local: Auditório da ALMG
Tema: Violação de direitos de policiais militares
Finalidade:  obter  esclarecimentos  sobre  os  motivos  da  transferência  de  policiais

militares, em especial do 3o-Sgt. Agnaldo Pereira da Silva de Matozinhos para Poços



1923
____________________________________________________________________________

de Caldas, do Cb. Alexandre Dias Félix de Matozinhos para Unaí, e do Maj. Antônio

José Zinato de Matozinhos para Uberaba
Origem: requerimento do Deputado Sargento Rodrigues

Participantes Órgão ou entidade
Deputado Durval Ângelo ALMG, Presidente da Comissão
Deputado André Quintão ALMG
Deputado Elismar Prado ALMG
Deputado Rogério Correia ALMG
Deputado Sargento Rodrigues ALMG
Cel. Hebert Fernandes Souto Silva Corregedor da PMMG
Paulo Vaz Alkmin Ouvidor de Polícia do Estado
Joaquim Urbano Pacheco Resende Membro  da  Comissão  de  Direitos

Humanos  da  OAB-MG,  representando  o

Presidente da entidade
Subten. Luiz Gonzaga Ribeiro Coordenador  da  Comissão  de  Direitos

Humanos  da  Associação  dos  Praças

Policiais  e  Bombeiros  Militares  de  Minas

Gerais – Aspra-PM/BM –, representando o

Presidente da entidade
Sgt.  José  de  Arimatéia  Ferreira  de

Castro
Membro  da  Comissão  de  Direitos

Humanos do Centro Social  dos Cabos e

Soldados  da  Polícia  Militar  e  Corpo  de

Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais  –

CSCS –,  representando o  Presidente  da

entidade
Angélica de Araújo Costa
Marcilene Cristina Pereira da Silva Dias
Sinopse:  Presidente  Durval  Ângelo,  abrindo os  trabalhos,  disse  que a  audiência

pública objetivava obter esclarecimentos sobre transferências de policiais militares.

Frisou que ninguém é contra a hierarquia, mas a exigência disciplinar não implica

violação  de  direitos.  A seguir,  compôs  a  Mesa  dos  trabalhos  e  informou  que  o

Promotor Rodrigo Filgueira de Oliveira justificou sua ausência em função de outros

compromissos.
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O Deputado Sargento Rodrigues lembrou que ainda há muito  a ser  corrigido na

caserna,  a começar pelo respeito ao Estado Democrático de Direito.  Defendeu a

responsabilização,  por  improbidade  administrativa,  dos  signatários  de  atos

indevidos,  conforme prevê a  Lei  Federal  n° 8.429,  d e  2/6/92.  Relatando que os

policiais transferidos têm boa ficha e esposas trabalhando no Município, disse tratar-

se de uma punição.

O Cel. Herbert Fernandes afirmou que os direitos e deveres dos policiais militares

são disciplinados em lei, inclusive no Estatuto e no Código de Ética. Informou que os

militares foram movimentados por necessidade do serviço: o Maj. Zinato, por ato de

classificação em face da promoção em 25/12/2010; o 3º-Sgt. Agnaldo Pereira e o

Cb. Alexandre Dias, por transferência para regiões com carência de pessoal, embora

exista uma investigação sobre envolvimento em “bicos”. Interpelado pelo Deputado

Sargento  Rodrigues,  que  reivindicou  a  motivação  real  do  ato  administrativo,

respondeu: a “necessidade do serviço propriamente dito”.

O Deputado Sargento Rodrigues apresentou documentos que apontam carência de

8 cabos e 18 sargentos nas unidades originais, e um excesso de 3 subtenentes e

sargentos  nas  receptoras.  Afirmando  que  a  transferência  se  deu  porque  a

Corregedoria  estava  investigando,  sem  o  devido  processo  legal,  a  transgressão

conhecida como “bico”, defendeu uma abertura de ação cível contra o comando por

punição antecipada: sem portaria de sindicância, sem acusação e sem direito de

defesa.

O Cel. Hebert Fernandes disse que os Chefes de Seção de Recursos Humanos não

conhecem  a  realidade  das  unidades  e  que  hoje  se  considera,  além  do  efetivo

previsto e do existente,  também o ideal  diante das necessidades.  Opinou que a

análise  não  deve  ser  simplista,  pois  há  muitos  fatores  intervenientes.  Concluiu

afirmando  que  o  Comandante-Geral  poderia  movimentar  os  dois  militares  por

conveniência disciplinar, com base no art. 175, § 2º, do Estatuto, mas preferiu evitar

um prejuízo maior.

O Subten. Luiz Gonzaga, notando que a simples expressão “interesse do serviço”

não fundamenta o ato, afirmou a necessidade de novos parâmetros legais, para que

acusações sérias não fiquem encobertas, sem apuração e sem defesa. Propôs mais
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transparência,  opinando  que  os  problemas,  sendo  disciplinares,  de  baixa

produtividade ou de efetivo, devem ser nomeados como tais, e não “maquiados”.

O Sgt. José de Arimatéia Ferreira corroborou as reclamações e concordou com o

Ten.  Gonzaga.  Argumentou ser  preciso  erradicar  todas  as  formas  de  tratamento

degradante  contra  os  profissionais  de  segurança  pública  e  garantir  a  devida

motivação dos atos decisórios de superiores hierárquicos.

Joaquim Urbano Pacheco lembrou que o ato administrativo requer motivação, com

base no art. 93, IX, da Constituição Federal, e também criticou a suposta prática de

“maquiagem”.

Paulo  Vaz  Alkimin  lembrou  que  qualquer  policial  pode  representar  contra  o  seu

superior, colocou a Ouvidoria à disposição de quem sentir-se constrangido ou tiver

direitos violados e solicitou cópia do parecer da Procuradoria da ALMG, provocado

pelo caso do Cb. Robert Martins de Barros.

Marcilene Cristina Pereira, esposa do Cb. Alexandre Dias, relatou que sua vida e a

de sua família foram desestruturadas pela transferência do marido, manifestou-se

inconformada com o que chamou de punição e disse que o rendimento do esposo

não será bom.

Angélica  de  Araújo,  esposa  do  Sgt.  Agnaldo  Pereira,  informando  os  transtornos

sofridos,  disse  que  se  sentiu  só,  pensou  em  largar  o  emprego  de  professora

municipal  e  não  sabe  como continuar  a  construção de moradia  em Matozinhos.

Relatou que o rendimento do marido também não deve estar sendo bom.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  frisou  que  sempre  bateu  na  tecla  do  devido

processo legal, contra atos punitivos “maquiados”. Citando os arts. 226 e 227 da

Constituição  Federal,  indagou  se  teriam  sido  consideradas  as  famílias  desses

policiais e a criação dos filhos. Disse que punir policiais com transferência é punir

suas famílias, uma vez que estamos lidando com seres humanos, não com números.

O Presidente criticou o veto ao dispositivo sobre assédio moral aos militares e leu o

Parecer nº 5.203, de 5/4/2011, da Procuradoria-Geral  desta Casa, sobre possível

cerceamento ao trabalho desta Comissão.

O Cel. Hebert Fernandes frisou que o direito de petição e o devido processo legal

valem para todos. Disse ainda que pode haver atividade técnico-científica extra, mas
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corroborou a palavra do Presidente, considerando pernicioso o “bico” de segurança,

ao contrário dos “bicos” lícitos, aos quais declarou não se opor.

O Deputado Sargento Rodrigues formulou apelo ao Cel. Hebert, para que a remoção

ocorra  dentro  da  Região  Metropolitana,  com vistas  a  evitar  que  as  famílias  dos

militares sejam tão atingidas.
Encaminhamentos:  Ao  final  da  audiência  foram  aprovadas  as  propostas  que

seguem.

I - Requerimentos do Deputado Durval Ângelo, solicitando sejam encaminhados: ao

Procurador-Geral de Justiça do Estado, ao Corregedor da PMMG e ao Comandante-

Geral  da  PMMG as  notas  taquigráficas  desta  reunião  e  o  Parecer  nº  5.203,  de

5/4/2011, da Procuradoria-Geral da ALMG, pedindo providências legais a respeito;

ao Procurador da Justiça Militar  do Estado, ao Ouvidor de Polícia do Estado, ao

Subten.  Raimundo Nonato  Menezes  Araújo,  Presidente  da  Aspra,  ao  Cb.  Álvaro

Rodrigues Coelho, Presidente do CSCS, e ao advogado Geraldo Lopes de Paula, as

notas  taquigráficas  desta  reunião  e  o  Parecer  nº  5.203,  de  5/4/2011,  da

Procuradoria-Geral  da  ALMG,  para  conhecimento;  ao  Corregedor  da  PMMG,  as

notas  taquigráficas  das  11ª  e  12ª  Reuniões  Extraordinárias  desta  Comissão,

realizadas respectivamente nos dias 7/4/2011 e 14/4/2011, para conhecimento; ao

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa

dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário – CAO-DH –, as notas taquigráficas

desta reunião, para conhecimento.

II - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada

audiência pública desta Comissão para obter esclarecimentos sobre denúncias de

assédio  moral,  sexual  e  de  improbidade  administrativa,  envolvendo  oficial  da  3ª

Companhia Independente de Iturama;

III  -  Requerimento  dos  Deputados  Durval  Ângelo  e  Sargento  Rodrigues  em que

solicita  seja  encaminhada  ao  Comandante-Geral  da  PMMG  manifestação  de

protesto contra o enquadramento do Cb. Robert Martins de Barros em procedimento

disciplinar sob acusação de ter  procurado a Comissão de Direitos Humanos para

fazer denúncias.

Link para resultados:
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http://www.almg.gov.br/Rcomissao/Resutado/Resultado14042011.asp?

Secao=Reuniao1
Link para notícias:

http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/not_834575.asp

Sala das Comissões, 12 de maio de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - Paulo Lamac.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

17/5/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeuzinho  Leite,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Fabiano  Tolentino  e  Gustavo  Perrella,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  matéria

constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência informa

que as reuniões ordinárias desta Comissão serão realizadas às terças-feiras, às 15

horas. 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 953/2011, que recebeu

parecer por  sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

523/2011.  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,  os  requerimentos  dos  Deputados  Carlos  Mosconi  em  que

solicita  seja realizada reunião de audiência pública para discutir  a  canditadura  do

Município  de  Poços  de  Caldas  como cidade  base  da  Copa  do  Mundo  de  2014;

Fabiano  Tolentino  (2)  em  que  solicita  sejam  realizadas  reuniões  de  audiências

públicas para discutir a situação das antigas Praças de Esportes no Estado e debater

o esporte como prevenção à saúde e às drogas; Marques Abreu em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública, em conjunto com a Comissão de Defesa dos
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Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  para  debater  as  metas  do  Estado  para  o

desenvolvimento  de  políticas  esportivas  para  pessoas  com  deficiência;  Marques

Abreu, Tadeuzinho Leite, Fabiano Tolentino, Gustavo Perrella e Adelmo Carneiro Leão

em  que  solicitam  reunião  de  audiência  pública  com  a  Secretaria  de  Estado  de

Esportes e da Juventude e a Cemig, com a finalidade de obter informações sobre a

ação 4.166 -  Campos de Luz, do Programa 149 - Incentivo ao Desporto, visando

propor  cronograma de  obras  para  o  Plano  Plurianual  de  Ação  Governarmental  -

PPAG; Tenente Lúcio em que solicita seja enviado ofício ao Prefeito Munícipal  de

Uberlândia, Odelmo Leão, sugerindo seja nomeado um gestor desse Município para

os  projetos  relacionados  à  Copa  do  Mundo  FIFA 2014.  Submetido  a  votação,  é

aprovado requerimento dos Deputados Tenente Lúcio, Dalmo Ribeiro Silva, Ulysses

Gomes,  Rômulo  Viegas,  Vanderlei  Miranda,  Marques  Abreu,  Fabiano  Tolentino,

Tadeuzinho Leite, Gustavo Perrella, Adelmo Carneiro Leão em que solicitam sejam

realizadas  reuniões  de  audiências  públicas,  em  conjunto  com  a  Comissão  de

Turismo, Indústria,  Comércio e Cooperativismo, em Juiz de Fora,  Matias Barbosa,

Montes Claros,  Extrema,  Uberlândia  e  Araxá,  cidades  pré-selecionadas  pela  FIFA

como  subsedes  mineiras  para  a  Copa  de  2014.  Submetidos  a  votação,  são

aprovados relatórios de audiências públicas, que vão publicados após as assinaturas,

realizadas por esta Comissão em 5/4/2011, com a finalidade de debater as metas do

Estado  para  o  desenvolvimento  das  politícas  esportivas  que  comporão  o  Plano

Estadual  do  Esporte;  de  debater,  em 12/4/2011,  as  políticas  de  financiamentos e

incentivo ao esporte de Minas Gerais; em 19/4/2011, de debater as políticas, planos e

programas  de  iniciativa  do  poder  público  e  de  entidades  não  governarmentais

voltados para a promoção do protagonismo juvenil no Estado; em 26/4/2011, com a

presença do Secretário de Estado de Esportes e da Juventude, que discorreu sobre

os trabalhos a serem desenvolvidos no próximo biênio, em especial os programas

estruturadores  e  associados  constantes  do  PPAG;  em  2/5/2011,  em  que  foi

apresentado  o  Projeto  Varginha  na  Copa.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.
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Sala das Comissões, 20 de maio de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino.

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Data: 5/4/2011

Início: 14h30min Término: 17h25min

Comissão: Esporte, Lazer e Juventude 

Local: Plenarinho II

Tema: Plano Estadual do Esporte

Finalidade:  debater  metas  do  Estado  para  o  desenvolvimento  das  políticas

esportivas que comporão o Plano Estadual do Esporte.

Origem: requerimento do Deputado Marques Abreu

Participantes Órgão ou entidade

Rogério Romero Secretário  Adjunto  de  Estado  de

Esportes e Juventude

Anísia Sudário Daniel Representante  do  Conselho  Regional

de Educação Física da 6ª Região

Leila Mirtes Santos Magalhães Professora  do  Departamento  de

Educação Física da UFMG

Ana Cláudia Porfírio Couto Professora  do  Departamento  de

Esportes das UFMG

Deputado Ulysses Gomes Assembleia  Legislativa  do  Estado  de

Minas Gerais

Deputado Carlin Moura Assembleia  Legislativa  do  Estado  de

Minas Gerais

Sinopse: Em 2008 a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude – Seej –

iniciou, em parceria com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep –,

a elaboração do Plano Estadual de Esporte, com a finalidade de estabelecer uma

referência para a atuação dos diversos setores responsáveis pelo desenvolvimento

de políticas esportivas em Minas Gerais. A primeira versão do plano foi divulgada
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no  “site”  da  Seej,  para  servir  de  base  para  a  elaboração  do  documento  final.

Entretanto,  o  projeto  não  teve  continuidade,  o  que  ensejou  o  requerimento  de

realização  da  audiência  pública  objeto  desse  relatório  para  a  retomada  das

discussões sobre o planejamento do esporte no Estado.

O representante da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude apresentou

um  panorama das  ações  do Executivo  para  o  desenvolvimento  do  esporte  em

Minas Gerais. Os principais pontos abordados pelos demais participantes foram a

necessidade de maior capacitação dos gestores e monitores que trabalham nos

projetos esportivos; a implementação do programa Bolsa-Atleta; a valorização da

educação física e de seus profissionais; a necessidade de revisão da Lei nº 15.457,

de 2005, que instituiu a Política Estadual de Desporto; a criação de mecanismos

jurídicos para a proteção de espaços públicos de esporte e lazer; e, finalmente, a

ampliação e aprimoramento dos mecanismos de incentivo ao esporte.

Foi destacada a necessidade de se iniciarem as discussões para a elaboração do

Plano  Estadual  do  Esporte.  Para  isso  foi  sugerida  a  criação  de  um  grupo  de

trabalho incumbido dessa tarefa, que deverá ter como referência as demandas da

sociedade apresentadas no seminário legislativo “Esporte, infância e adolescência

– caminhos para a cidadania”, realizado em novembro de 2009, e na Conferência

do Esporte Mineiro, realizada em maio de 2010.

Encaminhamento: Foi aprovado requerimento do Deputado Tadeuzinho Leite para

que a Secretária de Estado de Educação seja convidada para debater ações que

tenham por objetivo a promoção do esporte no âmbito daquela Secretaria.

Anexos: Primeira versão do Plano Estadual do Esporte, disponível em:

ttp://www.esportes.mg.gov.br/images/stories/Esportes/plano_estadual_esporte/minu

ta_plano_estadual_esporte.pdf

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Marques  Abreu,  Presidente  -  Tadeuzinho  Leite  -  Fabiano  Tolentino  -  Adelmo

Carneiro Leão.

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Data: 12/4/2011

Início:  14h30min Término: 16h10min
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Comissão: Esporte, Lazer e Juventude 

Local: Plenarinho II

Tema: Financiamento do esporte

Finalidade: Debater as políticas de financiamentos e incentivo ao esporte em Minas

Gerais.

Origem: Requerimento do Deputado Marques Abreu

Participantes Órgão ou entidade

Alexandre Massura Neto Subsecretário de Estado de Esportes e

da Juventude

Welington de Souza Presidente  da  Associação  das

Federações  Esportivas  de  Minas

Gerais  e  da  Federação  Mineira  de

Ciclismo

Kátia Lúcia Moreira Lemos Professora  da  Escola  de  Educação

Física do Departamento de Esportes

Deputado Carlin Moura Assembleia  Legislativa  do  Estado  de

Minas Gerais 

Sinopse: A audiência pública teve como escopo debater o aporte financeiro para o

esporte,  visto  que  o  desenvolvimento  do  setor  depende  da  ampliação,

diversificação e distribuição democrática dos recursos a ele destinados. Embora a

Lei nº 16.318, de11/8/2006, conhecida como Lei Estadual de Incentivo ao Esporte,

estabeleça incentivos fiscais para estimular a realização de projetos desportivos no

Estado, é grande a necessidade de outras fontes de recursos. 

Um dos  pontos levantados durante a discussão foi a necessidade de se efetivar o

programa  Bolsa  Atleta,  regulamentado  recentemente  pela  Lei  nº  17.803,  de

15/10/2008, e que ainda não contava com previsão de recursos no planejamento

do Estado.

Quanto a essa questão, o representante da Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude  –  Seej  –  informou  que  o  Programa  Bolsa-Atleta  começará  a  ser
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executado e contará inicialmente com o aporte de R$1 milhão. Informou ainda que

o ICMS solidário começou a ser repassado este ano aos Municípios que cumprem

o critério esporte, embora, segundo ele, a alíquota de 0,10% seja insuficiente para

estimular o setor. O Subsecretário reconheceu que a Lei Estadual de Incentivo ao

Esporte não cumpre plenamente os seus objetivos ao restringir a empresas com

dívida ativa no Estado o repasse de recursos a projetos esportivos. Ponderou que

talvez  fosse  mais  efetivo  adotar  o  critério  de  isenção  tributária  com  base  nos

recursos do ICMS corrente, assim como no caso das leis de incentivo a cultura. Por

fim, destacou o aumento dos recursos governamentais para a Pasta do esporte, ao

longo dos últimos cinco anos.

Os  demais  participantes  relacionaram  diversos  problemas  enfrentados  por

entidades esportivas, tais como a escassez de recursos, a falta de infraestrutura

disponível  para  as  federações  e  dificuldades  técnicas  na  elaboração  e

apresentação dos projetos dentro das exigências dos órgãos públicos. 

Outra questão apontada foi a ausência do repasse de 18% dos recursos da Loteria

Mineira para o Fundo de Assistência à Educação Física, Esporte Especializado e

Futebol Amador – Faefa –, previsto nas  Leis nº 6.265, de 1973, e 15.457, de 2005.

Diante  dessa  questão,  foi  aprovado   requerimento  solicitando  a  presença  do

Diretor-Geral dessa entidade para esclarecer a distribuição das verbas arrecadadas

pela Loteria Mineira. Vale registrar que esta Consultoria esclareceu ao Deputado

autor do requerimento que o repasse de recursos é inviabilizado pelo fato de o

Fundo não ter sido ainda criado pelo Poder Executivo.

Foi  questionada  ainda  a  redução  dos  recursos  orçamentários  destinados  à

Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude,  que  passaram  de  R$103

milhões, em 2010, para R$64 milhões  em 2011. A questão foi esclarecida pelo

representante  do  Poder  Executivo,  que  atribuiu  a  considerável  diferença  do

montante dos recursos destinados à Seej ao alto investimento, realizado em 2010,

para custear a reforma do Estádio  Independência.

Encaminhamentos:  Foram  aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Marques

Abreu,  Tadeuzinho  Leite,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Fabiano  Tolentino  em  que
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solicitam: 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  18/12/1973;  seja  enviado  ofício  ao

Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude,  solicitando  a  inclusão  do

Município de Coronel Murta no Programa Saúde na Praça.

 

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Marques  Abreu,  Presidente  -  Tadeuzinho  Leite  -  Fabiano  Tolentino  -  Adelmo

Carneiro Leão.

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Data: 19/4/2011

Início:14h30min Término:16h30min

Comissão: Esporte, Lazer e Juventude (7ª Reunião Ordinária)

Local: Plenarinho II

Tema: Políticas públicas de juventude

Finalidade: debater as políticas, planos e programas de iniciativa do poder público e

de  entidades  não  governamentais  voltados  para  a  promoção  do  protagonismo

juvenil no Estado.

Origem: Requerimento do Deputado Marques Abreu

Participantes Órgão ou entidade

Gabriel Sousa Marques de Azevedo Subsecretário  da  Juventude  da

Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude 

Nilo Furtado de Mendonça Presidente  da  Federação  de

Associações de Pais e Alunos de Minas

Gerais

Deputado André Quintão Assembleia  Legislativa  do  Estado  de
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Minas Gerais

Sinopse: O tema da juventude está cada vez mais presente na agenda política do

governo brasileiro, o que se justifica pelo grande contingente da população jovem

no  Brasil  e  pela  sua  vulnerabilidade  social,  evidenciada  pela  sua  relevante

participação  nas  estatísticas  de  violência,  desemprego,  gravidez  precoce,

dificuldade de acesso à educação de qualidade, à cultura, ao lazer e ao esporte. A

inclusão  do  tema  da  juventude  na  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude

demonstra o reconhecimento desta Casa Legislativa de que é necessário instituir,

com a participação da sociedade, políticas públicas específicas que garantam o

pleno desenvolvimento dos jovens mineiros. 

Diante dessa demanda social, foi solicitada a realização de audiência pública para

identificar e debater as ações do Estado e da sociedade que tenham por objetivo

promover o protagonismo juvenil, de forma a contribuir para a construção de uma

política pública estadual consistente para a proteção da juventude.

 Na audiência pública foram discutidas as principais dificuldades para a elaboração

de  políticas  voltadas  ao  atendimento  das  demandas  específicas  da  população

jovem  em  Minas  Gerais,  tais  como  a  ausência  das  ações  e  programas

governamentais  destinados  aos  jovens  do  interior,  a  insuficiência  dos  recursos

orçamentários municipais destinados ao custeio de programas dirigidos a pessoas

dessa faixa etária  e a falta  de efetividade da Lei  nº  18.136,  de 14/5/2009,  que

instituiu a Política Estadual de Juventude. 

O representante da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude esclareceu

que o Poder Executivo está atento à necessidade de expandir as políticas públicas

para  a  juventude  no  interior  do  Estado.  Para  isso,  a  Secretaria  pretende  criar

diretorias  em  20  regiões  de  Minas  e  incentivar  a  implantação  de  conselhos

municipais da juventude.  O Subscretário informou ainda que, atualmente,  esses

conselhos existem em apenas 126 dos 853 Municípios mineiros. 

Foi  identificada também a necessidade de reestruturar  o  Conselho Estadual  de

Juventude, para que ele reflita a diversidade dos jovens mineiros, e de que sejam

tomadas  mais  iniciativas  na  área  do  esporte,  associadas  com  programas
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educativos, voltadas para esse público.

Encaminhamentos:  Foram  recebidos  os  seguintes  requerimentos:  do  Deputado

Adelmo Carneiro  Leão em  que  solicita  seja  realizada reunião  da  Comissão  de

Esporte,  Lazer  e  Juventude  para  obter  da  Secretária  Nacional  de  Juventude,

Severine Macedo, informações sobre os projetos dessa Secretaria; dos Deputados

Marques Abreu, Adelmo Carneiro Leão e Fabiano Tolentino em que solicitam seja

realizada  visita  da  Comissão  de  Esportes,  Lazer  e  Juventude  ao  Centro  da

Juventude de Minas Gerais – Plug Minas.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Marques  Abreu,  Presidente  -  Fabiano  Tolentino  -  Tadeuzinho  Leite  -  Adelmo

Carneiro Leão.

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Data: 26/4/2011

Início: 14h30min Término: 16h40min

Comissão: Esporte, Lazer e Juventude (8a Reunião Ordinária)

Local: Plenarinho II

Tema: Programas de governo para o setor do esporte

Finalidade: Ouvir o Secretário de Estado de Esporte sobre os trabalhos a serem

desenvolvidos  no  próximo  biênio,  em  especial  os  programas  estruturadores  e

associados constantes do PPAG.

Origem: Deputado Tadeuzinho Leite

Participantes Órgão ou entidade

Deputado Marques Abreu Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Deputado Tadeuzinho Leite Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Deputado Adelmo Carneiro Leão Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Deputado Fabiano Tolentino Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Bráulio Braz Secretário  de  Estado de  Esportes  e  da

Juventude

Gabriel Azevedo Subsecretário  da  Juventude  da
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Secretaria  de  Estado de  Esportes  e  da

Juventude

Alexandre Massura Subsecretário de Esportes da Secretaria

de Estado de Esportes e da Juventude

Sinopse: A audiência pública teve como escopo ouvir o Secretário de Estado de

Esportes  e  da  Juventude  sobre  os  trabalhos  que  serão  desenvolvidos  pela

Secretaria  no próximo biênio, em especial sobre os programas e ações constantes

do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – sob sua responsabilidade.

A respeito  das políticas  de  juventude,  foram abordadas as  seguintes  questões:

efetivação das políticas públicas destinadas à população jovem; elaboração de um

plano estadual da juventude; concentração dos projetos da Secretaria de Estado de

Esportes  e da Juventude – Seej  – na  Região Metropolitana de Belo Horizonte;

vinculação do programa Centro da Juventude de Minas – Plug Minas – à Secretaria

de Estado de Cultura; incentivo à criação de conselhos municipais de juventude;

desvinculação da Subsecretaria de Políticas Antidrogas, que passou a compor a

Secretaria de Estado de Defesa Social.

Os representantes da Seej  esclareceram que a política de juventude no Estado

começou a ser construída recentemente e que, neste momento, tem sido priorizada

a realização de diagnóstico da situação da juventude no Estado com a finalidade de

subsidiar  o  planejamento  para  atender  a  essa  população.  Além  disso,

reconheceram a necessidade de implementar as ações voltadas para a juventude

em todas as regiões do Estado.

 Foi sugerido pelos representantes do Poder Executivo que a Comissão de Esporte,

Lazer e Juventude visite o centro do Plug Minas, realize debates a respeito do tema

“Juventude e drogas” e estabeleça diálogo com os representantes da Subsecretaria

Antidrogas a fim de conhecer as ações que o Governo do Estado tem empreendido

no combate ao uso de drogas, com foco na população jovem.

Atinente às políticas voltadas para o desenvolvimento do esporte, foram abordados

os programas Jogos Estudantis de Minas Gerais – Jemg –, Jogos do Interior de

Minas  –  Jimi  –,  Minas  Olímpica  e  Projeto  Saúde  na  Praça.  O  Secretário  de
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Esportes e da Juventude informou que o Executivo pretende instalar, nos próximos

quatro anos, 500 academias ao ar livre pelo projeto Saúde na Praça e que está em

curso  o  processo  de  renovação  do  convênio  com  o  governo  federal  para  a

realização do programa Segundo Tempo, para o qual pede manifestação de apoio

dos Deputados desta Comissão dirigida ao governo federal. 

O Secretário Braulio Braz convidou os integrantes da Comissão para conhecer a

pista de atletismo do Centro de Treinamento Olímpico e Paraolímpico, que está

sendo  construído  em  parceria  com  a  UFMG,  e  incentivou  a  apresentação  de

emendas orçamentárias destinadas a projetos e programas da Seej.

Questionado sobre o sistema integrado de informação gerencial no âmbito da Seej,

o Subsecretário  de  Esportes  informou que,  internamente,  o  sistema já está em

funcionamento e que a Seej disponibilizará as informações gerenciais do esporte

para o público  externo até 2012, por meio de um portal na internet. Ele informou

também  que  a  Seej  pretende  elaborar  o  plano  decenal  de  esporte,  que  será

entregue para apreciação do Poder Legislativo no segundo semestre de 2011.

Os representantes da Seej salientaram a necessidade da atuação da ALMG para

que  a  porcentagem  do  ICMS  solidário  repassada  aos  Municípios  pelo  critério

esporte passe de 0,1% para 1%.  Foi  mencionada também a necessidade de a

Seej,  juntamente  com  a  ALMG,  orientar  os  gestores  municipais  sobre  como

apresentar  projetos  esportivos  e  prestar  contas  para  terem  acesso  ao  ICMS

solidário.

Por  fim,  os  Deputados  da  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  foram

convidados para conhecer as instalações e os recursos humanos  da Secretaria de

Estado de Esportes e da Juventude na Cidade Administrativa.

Encaminhamentos: Foram aprovados requerimentos dos Deputados Tenente Lúcio

solicitando  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Turismo,  Indústria,

Comércio e Cooperativismo, em Uberlândia, para debater temas relativos à Copa

do  Mundo  de  2014;  Adelmo  Carneiro  Leão  solicitando  reunião  com  Severine

Macedo,  Secretária  Nacional  da  Juventude,  para  que  sejam  apresentados  os
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projetos a serem desenvolvidos pela Secretaria; Marques Abreu, Adelmo Carneiro

Leão e Fabiano Tolentino solicitando visita da Comissão ao Centro da Juventude de

Minas Gerais – Plug Minas -, com a finalidade de conhecer projetos desenvolvidos

nesse espaço para a formação e o aperfeiçoamento educacional-profissional do

jovem;  e  Marques  Abreu  solicitando  que  seja  encaminhado  à  Secretária  de

Desenvolvimento  Econômico  pedido  de  providências  para  que  sejam

implementadas as ações governamentais para captação, em empresas privadas,

de financiamentos a projetos esportivos.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino - Adelmo Carneiro Leão.

RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Data: 2/5/2011

Início: 9h30min Término: 12h30min

Comissão: Esporte, Lazer e Juventude (1ª Reunião Extraordinária)

Local: Teatro Mestrinho – Colégio Marista - Praça Champagnat, nº 68 – Varginha

Tema: Projeto Varginha na Copa

Finalidade:  apresentação da infraestrutura aérea,  urbana,  hoteleira,  hospitalar  e

desportiva do Município de Varginha disponível para a Copa do Mundo de 2014. 

Origem: Deputado Ulysses Gomes

Participantes Órgão ou entidade

Deputado Marques Abreu Presidente  da  Comissão  de  Esporte,

Lazer  e  Juventude  da  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais

Deputado Fabiano Tolentino Membro da Comissão de Esporte, Lazer

e Juventude da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais

Deputado Pompílio Canavez Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Deputado Ulysses Gomes Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

Eduardo Antonio Carvalho Prefeito Municipal de Varginha
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Verdi Lúcio Melo Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Varginha

Éder Sá Alves Campos Gerente Adjunto do Projeto Estruturador

Copa 2014

Benedito Álvaro Cunha Presidente da Associação dos Municípios

da  Microrregião  do  Baixo  Sapucaí  –

Ambasp

Vinicius Amantea Campos Presidente  do  Circuito  Turístico  Vale

Verde Quedas  d'Água

Sinopse: A Copa do Mundo de 2014 será realizada no Brasil, em 12 cidades-sedes.

Paralelamente, serão disponibilizadas às seleções participantes 31 subsedes, pois

a seleção brasileira utilizará as dependências da Granja Comary, em Teresópolis.

Essas subsedes farão parte de um documento oficial da Fédération Internacionale

de Football Association – Fifa – a ser encaminhado às seleções, que terão ampla

liberdade de escolha em relação ao local de seu alojamento. 

Varginha  pleiteia  ser  uma  subsede.  No  entanto,  para  que  seja  escolhido,  o

Município  deve  atender  a  uma  série  de  pré-requisitos  a  serem  avaliados

inicialmente  pelo  Comitê  Local  da  Copa  e,  posteriormente,  pela  própria  Fifa,

entidade organizadora do evento. 

Na apresentação do Projeto Varginha na Copa, o Prefeito Municipal enfatizou que a

infraestrutura da cidade é adequada para receber uma das seleções visitantes e

relacionou  as  qualidades  do  Município:  a  localização  geográfica,  o  acesso

rodoviário,  a  regularidade  de  voos  em  aeroporto  com  pista  de  2.100mt  de

comprimento, a razoável rede hoteleira, os quatro hospitais e o clube Campestre,

que pode ser utilizado como centro de treinamento. Também são pontos a favor do

Município o fato de deter o maior Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – do

Estado e o maior Produto Interno Bruto – PIB – do Sul de Minas.

Os  parlamentares  presentes  reconheceram  que  Varginha  tem  a  infraestrutura

necessária para se tornar uma das subsedes da Copa 2014 e que sua localização

geográfica  é  favorável  para  a  função,  pois  está  a  aproximadamente  300
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quilômetros de três sedes da Copa de 2014: Belo Horizonte, São Paulo e Rio de

Janeiro. Segundo os parlamentares, se houver uma ação integrada e articulada dos

Municípios do Sul de Minas, todos serão beneficiados com a subsede em Varginha.

O Deputado Dilzon Melo,  que não pôde comparecer  à  audiência por  causa de

compromissos na ALMG, enviou  ofício à Comissão no qual  defende o  trabalho

conjunto dos Poderes Legislativo e Executivo do Estado e do Município em favor da

candidatura de Varginha.

Sala das Comissões, 17 de maio de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Fabiano Tolentino - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

20/5/2011

Às  10h15min,  comparecem  na  Câmara  Municípal  de  Divinópolis  os  Deputados

Marques  Abreu  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  a  Deputada  Luzia  Ferreira.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Marques  Abreu,  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 discutir  a

situação das áreas de esporte e lazer em Divinópolis e na região Centro Oeste de

Minas e a discutir  e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os Srs.  Antônio Arquette Faraco Junior,

Secretário Municipal de Governo, representando Vladimir de Faria Azevedo, Prefeito

Municipal de Divinópolis;  Eila  Rosana Rodrigues da Silva,  Secretária  Municipal  de

Esporte e Lazer de Cláudio, representando o Sr. Adalberto Rodrigues da Fonseca,

Prefeito  Municipal  de  Cláudio  e  Presidente  da  Associação  dos  Municípios  da

Microrregião do Vale do Itapecerica - Amvi -; Geraldo Roncalli, Secretário Municipal

de  Esporte  de  São  Gonçalo  do  Pará,  representando  o  Sr.  Ângelo  José  Roncalli,

Prefeito Municipal de São Gonçalo do Pará e Presidente da Associação Mineira dos

Municípios  -  AMM  -;  Rômulo  Augusto  Duarte  da  Silva,  Secretário  Municipal  de
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Esporte e Lazer de Divinópolis; Rômulo Beirigo, Secretário Municipal de Esporte de

São Sebastião do Oeste; Mírian Fonseca, Vice-Presidente da Fundação Educacional

de Divinópolis  - Funedi-Uemg - ,  que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Fabiano Tolentino, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 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

Fabiano  Tolentino  e  Marques  Abreu  e  da  Deputada  Luzia  Ferreira  (2)  em  que

solicitam seja encaminhado ao Secretário de Estado de Esporte e Juventude pedido

de providências para que sejam realizados estudos acerca da atual distribuição de

recursos  para  as  políticas  públicas  de  esporte  nas  diferentes  regiões  do  Estado,

avaliando  a  adequação  dessa  regionalização  às  necessidades  e  desafios  da

promoção do esporte em Divinópolis e região, e seja realizada visita ao Secretário de

Estado de Esporte e Juventude para a entrega do relatório "Diagnóstico da área de

esporte e lazer de Divinópolis", realizado com a participação dos alunos do curso de

Educação Física da Funedi-Uemg. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Tadeu Martins Leite - Adelmo Carneiro Leão - Gustavo

Perrella.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/5/2011

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira e

Duarte Bechir,  membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,  o

Presidente,  Deputado  Célio  Moreira,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da
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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  da  atividade  de  olarias  em  razão  das  exigências  relacionadas  ao

licenciamento ambiental, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  as  Sras.  Ana  Lúcia  Guará  Bezerra,  Engenheira  de  Minas  e

Metalurgia  e  Chefe  do  Setor  de  Lavra  do  Departamento  Nacional  de  Produção

Mineral  -  DNPM  -,  representando  o  Sr.  Emanuel  Martins  Simões  Coelho,

Superintendente Substituto do DNPM; e Ligia de Oliveira Lara, Superintendente de

Política de Geração de Emprego da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego,

representando  o  Sr.  Carlos  Pimenta;  titular  dessa  Secretaria;  e  os  Srs.  Daniel

Medeiros de Souza, Superintendente de Regularização Ambiental, representando o

Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável; Paulo Almeida, Chefe de Divisão do DNPM; Luciano

Badini, Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de

Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação; Ralph Luiz

Perrupato, Presidente do Sindicato das Indústrias da Cerâmica para Construção e

Olaria no Estado de Minas Gerais; Adauilton Antônio Teodoro, Secretário Municipal de

Desenvolvimento  de  Campo  Belo;  Flávio  Antônio  Bechir,  Vereador  da  Câmara

Municipal de Campo Belo; e Almir Fernandes Morais, Presidente da Associação dos

Oleiros de Campo Belo e Região, 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. O Requerimento

nº 583/2011 deixa de ser apreciado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Rogério Correia - Gustavo Corrêa - Fred Costa.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 776/2011

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 533/2007, tem por objetivo instituir o Dia da

Vitória de Minas e do Brasil.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011  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 776/2011 tem por objetivo instituir o Dia da Vitória de Minas e do

Brasil, a ser comemorado anualmente no dia 3 de outubro, em alusão à Revolução

Constitucionalista de 1932.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados, 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; aos Estados, sobre as

de predominante interesse regional; e, aos Municípios, sobre assuntos de interesse

local, conforme preceitua o art. 30, I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta Federal. 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
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da Mesa da Assembleia e dos Chefes do  Executivo,  do  Legislativo,  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. 

Cabe  ressaltar  que,  atualmente,  não  existe  o  “calendário  oficial  do  Estado”,

mencionado no parágrafo único do art. 2º do projeto. Cada Secretaria estabelece as

datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for o caso, com as atividades

específicas que desenvolverá. Esse procedimento é realizado por meio de mero ato

administrativo,  pois  nada  mais  faz  do  que  implementar  comando  relacionado

diretamente com a lei que institui a data comemorativa. Portanto, a proposição em

tela não deve conter comando para obrigar a inserção do Dia da Vitória de Minas e do

Brasil no calendário oficial do Estado.

É digno de nota o fato de que o art. 3º da proposição autoriza o Poder Executivo a

erigir  um  monumento  em  homenagem  à  participação  da  Polícia  Militar  de  Minas

Gerais na Revolução de 1930. Destaque-se ainda que o parágrafo único do mesmo

dispositivo  permite  a  celebração  de  parcerias  com  a  União,  os  Municípios  ou

entidades  organizadas  da  sociedade  civil  que  efetivamente  se  interessem  em

participar dos eventos alusivos à data cívica que institui.

É importante observar que a norma legal somente pode autorizar o Poder Executivo

a realizar ações quando há exigência constitucional nesse sentido. A criação de um

monumento  e  o  estabelecimento  de  parcerias  são  atos  de  gestão  desse  Poder,

decorrentes de sua função de administrar, assegurada pela separação dos Poderes,

consubstanciada no art. 2º da Constituição da República. Em decorrência disso, é

inadequada  a  edição  de  dispositivo  autorizando  o  Executivo  a  realizar  ações

eminentemente administrativas. 

Projetos  de lei  que têm como objeto  autorizar  o  Executivo a fazer  algo  de  sua

competência são inócuos, sem efeito jurídico. Tanto que o Supremo Tribunal Federal

decidiu que o Executivo não necessita da autorização do Legislativo para celebrar

convênios, suspendendo a eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual,

que determinava competir à Assembleia Legislativa “autorizar celebração de convênio

pelo Governo do Estado com entidade de direito público ou privado e ratificar o que,
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por motivo de urgência, ou de interesse público, for efetivado sem essa autorização”.

À  vista  dessas  considerações,  os  arts.  2º,  3º  e  4º  necessariamente  devem  ser

suprimidos  e,  em consequência  disso,  também o art.  5º  deve merecer  o  mesmo

tratamento, pois refere-se a despesas que não serão geradas com a aprovação da

lei. 

Diante de tais justificativas, apresentamos, no final deste parecer, o Substitutivo nº

1, que suprime as inadequações encontradas para que o projeto de lei em análise

possa tramitar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 776/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia da Vitória de Minas e do Brasil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia da Vitória de Minas e do Brasil, a ser comemorado

anualmente no dia 3 de outubro.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique - André Quintão

- Bruno Siqueira - Rosângela Reis - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.048/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa instituir o

Dia da Mobilização contra o Aquecimento Global.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou. 

Agora,  vem a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito,  nos

termos do disposto no art. 102, VIII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.048/2011 tem por escopo instituir o Dia da Mobilização contra

o Aquecimento Global, que recairá anualmente em 16 de setembro. Nessa data serão

promovidos eventos com o objetivo de divulgar esse fenômeno, incentivar ações que

previnam  seu  agravamento,  estimular  o  debate  sobre  os  problemas  ambientais,

impulsionar ações de conservação do meio ambiente e promover a educação e a

conscientização ambiental.

O  aquecimento  global  tem preocupado cada vez mais  a  comunidade científica.

Esse fenômeno refere-se ao aumento da temperatura terrestre não só em uma zona

específica,  mas em todo o planeta,  e se deve ao uso de combustíveis  fósseis,  a

queimadas  e  a  alguns  processos  industriais  que  levam  à  acumulação  de  gases

poluentes, como o dióxido de carbono, o metano e o óxido de azoto, na atmosfera. 

A humanidade, em desrespeito à natureza,  tem produzido  enormes quantidades

desses poluentes, fazendo com que seus índices se elevassem ao ponto de provocar

o aumento na temperatura terrestre,  com consequências  graves para o planeta  e

risco para a sobrevivência de sua própria espécie. 

Se  não  forem  tomadas  providências  contra  o  agravamento  desse  fenômeno,

ocorrerão problemas sérios, como o derretimento de geleiras, provocando o aumento

do nível  dos mares e  o  desaparecimento  de  cidades  litorâneas;  prejuízo  para  as

plantações,  causando  falta  de  alimentos  e,  por  conseguinte,  fome;  redução  da

incidência de água potável; intensificação de fenômenos da natureza como furacões

e terremotos.

O  aumento  da  temperatura  do  planeta,  além  de  ameaçar  o  hábitat  natural  de

animais e plantas, trará, para esses e para a espécie humana, riscos de doenças

epidêmicas, uma vez que influenciará o desenvolvimento de vírus, bactérias e outros

elementos patogênicos e a propagação de seus vetores, ou seja mosquitos, roedores,

etc.

A fim de reverter o quadro anteriormente descrito, é necessário que os países se

comprometam a diminuir, até o ano de 2050, as emissões de gases poluentes em

60%.  Para  atuar  nesse  sentido,  é  preciso  tomar  medidas  como  a  utilização  de

biocombustível para o transporte rodoviário; o reflorestamento de regiões devastadas;

e a adoção de tecnologias consideradas limpas, que promovam o desenvolvimento
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sem causar danos à natureza.

Entretanto,  essa responsabilidade não é  apenas  dos  governos.  Todos  podem e

devem contribuir  por  meio de ações cotidianas como a economia do consumo de

água e energia, a separação do lixo e a utilização do transporte coletivo. 

Nesse contexto, a iniciativa do projeto de lei em análise é oportuna e meritória, pois

institui uma data específica para a mobilização da sociedade, com o apoio do poder

público,  contra  esse  grave  fenômeno.  Por  meio  da  conscientização  das  pessoas

sobre os riscos do aquecimento global, será possível contar com a colaboração de

todos para a conservação do nosso planeta e a sobrevivência de nossa espécie.

Cabe ressaltar,  por  fim, que o Substitutivo nº 1,  apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como objetivo sanar impropriedades encontradas no texto

original, adequando-o à técnica legislativa. 

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.048/2011, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Rogério Correia - Fred Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.193/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  o  Projeto  de  Resolução  nº

1.193/2011, resultante do desarquivamento do Projeto de Resolução nº 1.853/2007,

institui o Selo Ambiental de Meio Ambiente Urbano no Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/4/2011, a proposição foi distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça e à Mesa da Assembleia.

Vem agora a esta Comissão, para receber parecer preliminar quanto aos aspectos

de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno. 

Fundamentação

O Projeto de Resolução nº 1.193/2011 tem como finalidade instituir o prêmio Selo
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Ambiental  de Meio Ambiente Urbano,  a ser entregue anualmente pela Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  aos  10  Municípios  do  Estado  que

apresentarem  os  melhores  projetos  relacionados  com  o  meio  ambiente,  já

implementados, que tenham preservado ou recuperado áreas urbanas municipais. 

Prevê que os projetos serão avaliados pela Mesa da Assembleia e pela Comissão

de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  que  selecionarão  os  10

considerados de maior impacto ambiental positivo nos Municípios onde tiverem sido

implementados (art. 2º); e decidirão sobre convidar personalidades reconhecidamente

ligadas às questões ambientais para colaborar na seleção dos melhores projetos (art.

3º). 

A  proposição  estabelece  ainda  que  a  apresentação  dos  trabalhos  será  feita

anualmente até o final do mês de março, por intermédio das Secretarias de Meio

Ambiente  dos  Municípios  participantes  (art.  4º)  e  que  a  entrega  do  prêmio  Selo

Ambiental de Meio Ambiente Urbano será sempre feita em junho, mês em que se

comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente (art. 5º).

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

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 nem do

Município. 

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de prêmio relacionado

com a defesa e a preservação do meio ambiente 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. 
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Cabe  destacar  também  que  o  art.  24  da  Constituição  da  República  fixa  como

competência  concorrente  da  União  e  dos  Estados  legislar  sobre  florestas,  caça,

pesca,  fauna,  conservação  da  natureza,  defesa  do  solo  e  dos  recursos  naturais,

proteção do meio ambiente e controle da poluição (inciso VI); e responsabilidade por

dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,

histórico, turístico e paisagístico (inciso VIII). Ademais, o art.  225 da mesma Carta

assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público

e à coletividade o dever  de defendê-lo  e  preservá-lo para as  presentes e futuras

gerações. Para tanto, o inciso VI do § 1º do citado dispositivo atribui ao poder público

a incumbência de “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a

conscientização  pública  para  a  preservação  do  meio  ambiente”.  Entretanto,  a

proposição  contém  impropriedades,  como  determinar  que  os  trabalhos  sejam

apresentados  às  Secretarias  de  Meio  Ambiente  dos  Municípios,  o  que  afronta  a

autonomia  dos  entes  federativos  estabelecida  pelo  art.  18  da  Constituição  da

República.  Assim  como  o  Estado,  os  Municípios  possuem  capacidade  de  auto-

organização e normalização próprias, autogoverno e autoadministração, não podendo

uma norma estadual atribuir competência a órgão da administração local.

Por outro lado, disposições operacionais necessárias à execução da norma, que

incluem a avaliação dos trabalhos, com a participação ou não de convidados, devem

ser  relegadas a atos  regulamentares.  É  importante que a  administração da Casa

tenha flexibilidade para se adaptar ao longo dos anos, sem a necessidade de editar

novas resoluções para cumprir a finalidade da norma.

Em decorrência disso, apresentamos, ao final deste parecer,  o Substitutivo nº 1,

que  suprime  os  arts.  2º,  3º  e  4º,  além  de  promover  a  adequação  do  texto  da

proposição à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Resolução nº 1.193/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a

seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Selo Meio Ambiente Urbano no Estado de Minas Gerais. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  –  Fica  instituído  o  prêmio  Selo  Meio  Ambiente  Urbano,  a  ser  entregue

anualmente  pela  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  aos  dez

Municípios do Estado que apresentarem os melhores projetos relacionados com a

preservação e a recuperação de áreas urbanas já implementados. 

Art. 2º – A entrega do prêmio de que trata esta lei será realizada em junho, mês em

que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. 

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Rosângela Reis,  relatora -  Luiz Henrique -  Bruno

Siqueira - André Quintão - Cássio Soares - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.201/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o Projeto de Lei nº 1.201/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.063/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de Patrocínio –

CCSPP –, com sede no Município de Patrocínio.

O projeto  foi  publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  21/4/2011  e  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

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 1.201/2011 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário  de  Segurança  Preventiva  de  Patrocínio  –  CCSPP  –,  com  sede  no

Município de Patrocínio. 

Os  requisitos  pelos  quais  as  associações  e  fundações  constituídas  no  Estado

podem ser  declaradas de utilidade pública estão  enunciados no art.  1º  da Lei  nº
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12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica,  funciona  há  mais  de  um  ano e sua Diretoria  é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 52, que, em caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades afins, em acordo

com o Ministério Público; e, no art. 57, que seus Diretores e Conselheiros não serão

remunerados pelo exercício de suas funções, sendo-lhes vedado o recebimento de

lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.201/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  Rosângela Reis,  relatora -  Luiz Henrique -  Bruno

Siqueira - André Quintão - Delvito Alves - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.203/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.094/2009, tem por objetivo declarar de

utilidade  pública  a  Cooperativa  dos  Produtores  Rurais  de  Cláudio,  com  sede  no

Município de Cláudio.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/4/2011  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 1.203/2011 tem como propósito conceder o título de utilidade

pública à Cooperativa dos Produtores Rurais de Cláudio, que, de acordo com o art. 2º
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de seu estatuto, tem como objetivos desenvolver projetos de melhoria de produção;

comercializar  insumos  agrícolas,  produtos  veterinários  e  afins;  captar  recursos

técnicos e financeiros para as cooperativas; e buscar melhorias sociais e econômicas

para os cooperados.

A Lei  nº  12.972,  de  1998,  que  dispõe sobre  a  declaração de utilidade pública,

determina, em seu art. 1º, que pode ser declarada de utilidade pública a associação

ou  a  fundação  constituída  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. 

Como se vê, é 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.  Deve  ser

considerada  de  utilidade  pública  a  instituição  que  promova  ações  de  relevância

coletiva,  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.

Portanto, as sociedades cooperativas refogem da classificação imposta pela Lei no

12.972,  de  1998,  que  claramente  arrola  as  pessoas  jurídicas  de  direito  privado

descritas no art. 44 do Código Civil. 

A sociedade  cooperativa  está  disciplinada  nos  arts.  1.093  a  1.096  do  referido

Código, como parte do Subtítulo II,  Da Sociedade Personificada. A Lei  Federal nº

5.764, de 1971, por sua vez, define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o

regime  jurídico  das  sociedades  cooperativas.  Em  seu  art.  3º,  estabelece  que

“celebram  contrato  de  sociedade  cooperativa  as  pessoas  que  reciprocamente  se

obrigam  a  contribuir  com  bens  ou  serviços  para  o  exercício  de  uma  atividade
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econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro”. Ainda, em seu art. 4º, define

as  cooperativas  como  “sociedades  de  pessoas,  com  forma  e  natureza  jurídicas

próprias, de natureza civil”, constituídas para prestar serviços aos associados, e o §

6º do art. 18 determina o arquivamento de seus documentos na Junta Comercial para

a aquisição de personalidade jurídica. 

Trata-se,  portanto,  de  um  tipo  especial  de  pessoa  jurídica,  semelhante  às

sociedades comerciais, pois é voltada para o exercício de atividade econômica.

De fato, no estatuto da entidade em análise, o art. 8º estabelece como dever do

cooperado  subscrever  e  integralizar  as  quotas-partes  do  capital  da  entidade  e

contribuir com as taxas de serviços e encargos operacionais que forem estabelecidos;

o art. 9º determina que o cooperado responda subsidiariamente pelos compromissos

da Cooperativa até o valor do capital por ele subscrito e o montante das perdas que

lhe couber; o art. 15 prevê a restituição do capital ao cooperado que falecer ou se

desligar da entidade; e o § 9º do art. 18 estabelece que a Cooperativa distribuirá juros

de até 12% ao ano, contados sobre a parte integralizada do capital, se houver sobras.

Com  relação  aos  resultados,  o  art.  65  determina  que,  se  forem  positivos,  serão

distribuídos, sendo 10% para o Fundo de Reserva e 5% para o Fundo de Assistência

Técnica,  Educacional  e  Social  –  Fates  –;  e,  se  forem  negativos,  se  o  Fundo de

Reserva  não for  suficiente para cobri-los,  serão rateados entre os  cooperados na

proporção das operações de cada um.

Diante  dessas  considerações,  cumpre-nos  concluir  que  a  Cooperativa  dos

Produtores Rurais de Cláudio não se enquadra entre as entidades beneficiadas pela

Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública no âmbito

estadual, o que impede a tramitação da proposição em análise nesta Casa. 

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela antijuridicidade,  pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.203/2011. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique - Rosângela Reis - Delvito Alves.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.224/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.431/2010,  tem  por  objetivo  dar  a

denominação de Prefeito  João Bosco Brito  Negreiros  à  ponte  sobre  o  Rio  Verde

localizada na divisa dos Municípios de Pouso Alto e São Sebastião do Rio Verde.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/4/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas. 

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.224/2011 tem por escopo dar a denominação de Prefeito João

Bosco Brito Negreiros à ponte sobre o Rio Verde localizada na divisa dos Municípios

de Pouso Alto e São Sebastião do Rio Verde. 

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competê ncia residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999,

que,  além  de  atribuir  ao  Legislativo  a  competência  de  dispor  sobre  a  matéria,
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determina que a escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado

relevantes serviços à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente

geográfico ou outras referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Durante a análise que esta Comissão fez da matéria em tela na legislatura anterior,

foi solicitado ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de  Minas  Gerais  que  prestasse  informações  que  subsidiassem  a  apreciação  da

proposição. Por meio da nota técnica de 14/12/2010, essa autoridade manifestou-se

favoravelmente à pretensão do projeto de lei  em análise,  uma vez que a referida

ponte não possui denominação oficial. 

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  em  apreço,  em  análise,

apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, para adequar seu texto

à técnica legislativa.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.224/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica denominada Prefeito João Bosco Brito Negreiros a ponte sobre o Rio

Verde localizada na Rodovia MG-50, na divisa dos Municípios de Pouso Alto e São

Sebastião do Rio Verde. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Luiz Henrique - Bruno Siqueira

- Rosângela Reis - André Quintão - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.305/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em epígrafe, resultante do
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desarquivamento do  Projeto de Lei  nº  3.920/2009,  tem como objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação Evangélica Beneficente do Bairro dos Milagres, com

sede no Município de Inhaúma.

O projeto  foi  publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011  e  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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 1.305/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Evangélica Beneficente do Bairro dos Milagres, com sede no Município

de Inhaúma.

A Lei  nº  12.972,  de  1998,  que  dispõe sobre  a  declaração de utilidade pública,

determina, em seu art. 1º, que pode ser declarada de utilidade pública a associação

ou  a  fundação constituída  “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 e não tendo o lucro como

finalidade. A atribuição do título implica, portanto, o estabelecimento de aliança entre

o poder público e a iniciativa privada. 

Observe-se  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,  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 para com representantes de religiões, seitas ou
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cultos, independentemente de sua crença.

Assim, o texto constitucional consagra o princípio da separação entre o Estado e

entidades religiosas,  tendo em vista garantir  a  liberdade de crença,  um dos mais

importantes direitos individuais, previsto no art. 5º, VI, da Carta Magna. 

Cabe ressaltar que recente estudo de Paulo Gustavo Gonet Branco1 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, 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. 

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
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se admite que certa concepção religiosa seja assumida como a oficial ou a correta ou

que  se  gerem  benefícios  a  um  grupo  religioso  ou  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, de 1998. 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.

Ressalte-se que o estatuto constitutivo da Associação Evangélica Beneficente do

Bairro dos Milagres, em seu art. 1º, declara que a entidade tem natureza religiosa, e

os arts. 2o e 3º determinam que são seus objetivos expandir o evangelho de Jesus

Cristo, por meio de projetos artísticos e culturais, filantrópicos e missionários, e criar,

manter  e  executar  congressos,  convenções,  seminários  teológicos,  frentes

missionárias,  educandários  e  obras  sociais,  inclusive  em  parceria  com  igrejas

evangélicas, empresas públicas e privadas. 

Diante  dessas  constatações,  a  declaração  dessa  instituição  como  entidade  de

utilidade  pública  contraria  os  preceitos  constitucionais  que  impõem  a  tolerância

religiosa e a proibição de o Estado estabelecer alianças 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 1.305/2011.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira - André Quintão - Delvito Alves - Rosângela Reis.
1 BRANCO,  Paulo  Gustavo  Gonet,  MENDES,  Gilmar  Ferreira,  e  COELHO,

Inocêncio  Mártires  -  “Curso  de  Direito  Constitucional”,  4ª  ed.  rev.  e  atual.  -  SP:
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Saraiva, 2009, p. 461-463.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.309/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.571/2008, tem por escopo seja instituído o

Dia do Motorista do Transporte Escolar.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser 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 1.309/2011 tem por finalidade instituir o Dia do Motorista do

Transporte Escolar, a ser celebrado anualmente no dia 26 de julho.

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  lhes  sejam  vedadas  pelo  Texto  Constitucional.  Como  a

instituição  de  data  comemorativa  não  se  encontra  relacionada  entre  aquelas  de

iniciativa privativa da União ou do Município, o Estado pode legislar sobre o assunto.

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 tela.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  em  análise  nesta  Casa,  é

importante esclarecer que, no dia 25 de julho, já se comemora, em âmbito nacional, o
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Dia do Motorista, ocasião em que são desenvolvidas campanhas fundamentais para

que, não somente o condutor, mas todos os atores do trânsito tenham consciência

dos seus direitos e deveres e o tornem, com suas atitudes, mais seguro, auxiliando

na redução do número de acidentes. Além disso, várias empresas proporcionam a

seus profissionais do volante um dia de atividades diferentes, voltadas à saúde e ao

bem-estar, incluindo exames de rotina e orientações sobre nutrição e ergonomia. 

Como já há  uma data no calendário nacional  em homenagem ao motorista,  de

forma genérica, julgamos não ser pertinente estabelecer outra data para aqueles que

cuidam exclusivamente do transporte escolar, embora reconheçamos a importância

de  sua  contribuição  na  condução  das  crianças  e  dos  jovens,  especialmente,  às

escolas.

É mais adequado que o dia 25 de julho permaneça, como é tradição em nossa

sociedade,  como  a  data  que  congrega  todos  os  motoristas,  sem  distinção,  de

transporte escolar, coletivo, particular, interestadual, de táxi ou motocicleta. Assim, por

meio da Emenda no 1, propomos a instituição do Dia do Motorista no Estado, a ser

celebrado em  25  de  julho,  para  que coincida  com  a  comemoração realizada  em

âmbito nacional.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.309/2011 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica instituído o Dia do Motorista, a ser comemorado anualmente no dia

25 de julho.”.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves,  relator - Luiz Henrique - Rosângela

Reis - Cássio Soares - André Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.330/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe, resultante
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do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.800/2008, tem por objetivo criar a Medalha

de Honra ao Mérito Dia das Gerais.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011 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, em obediência ao art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.330/2011 tem por finalidade instituir a Medalha de Honra ao

Mérito  Dia  das  Gerais,  a  ser  concedida  a  homens  e  mulheres  que  ajudaram  a

construir a história do Norte de Minas. 

De acordo com a proposição, a Medalha será entregue anualmente, no dia 23 de

março, no Município de Matias Cardoso, pelo Governador do Estado, em solenidade

pública.

Quanto  ao  exame  da  competência  legislativa,  o  art.  22  da  Constituição  da

República relaciona as matérias  exclusivas  da  União,  e  o  art.  30 estabelece que

compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a

legislação federal e estadual, no que lhe compete. Cabe ao Estado, segundo o § 1º

do art. 25, as competências que não lhe sejam vedadas pelo texto constitucional.

Como a instituição de medalhas e distinções honoríficas não está relacionada nos

citados dispositivos, compreende-se que deve ser  considerada como competência

legislativa remanescente dos Estados federados.

Ademais, com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo, o art.

66 da Constituição mineira não fixa a matéria em análise como reservada à Mesa da

Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público

e do Tribunal de Contas. Não há, portanto, impedimento à deflagração do processo

legislativo por membro desta Casa.

Cabe ressaltar ainda que a proposição observa o estabelecido no inciso XVII do art.

90  da  Constituição  do  Estado,  que  determina  ser  competência  privativa  do

Governador  do  Estado  conferir  condecoração  e  distinção  honoríficas,  quando

estabelece,  em  seu  art.  3º,  que  essa  autoridade  fará  a  entrega  da  referida
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condecoração. 

Embora não haja óbice à tramitação do projeto nesta Casa, é importante esclarecer

que os campos que se estendem pelo território brasileiro e que são vistos como parte

da geografia  do sertão sempre foram conhecidos regionalmente como “os gerais”,

razão pela qual modificamos a nomenclatura da Medalha, por meio da Emenda no 1.

É necessário também acrescentar a previsão de que a referida condecoração será

administrada por um conselho a ser designado pelo Governador do Estado, para o

que apresentamos a Emenda nº 2. 

Além disso, o art. 4º do projeto de lei em análise, que determina a regulamentação

da lei pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias, deve ser suprimido, pois a expedição

de regulamentos é competência privativa do Governador, prevista na Constituição do

Estado, inciso VII do art. 90. Essa é a finalidade da Emenda nº 3.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.330/2011 com as Emendas nºs 1, 2 e 3, redigidas a seguir.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1o, a expressão “Dia das Gerais” por “Dia dos Gerais”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art.  ....  -  A  medalha  será  administrada  por  conselho  a  ser  designado  pelo

Governador do Estado.”.

EMENDA Nº 3

Suprima-se o art. 4º.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - André Quintão - Cássio Soares

- Rosângela Reis - Bruno Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.332/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.482/2010,  tem  por  objetivo  dar  a
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denominação de Corinto Mendes Corrêa à Rodovia MG-624, que liga os Municípios

de Indaiabira e Taiobeiras.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas. 

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  1.332/2011 tem por  escopo dar  a  denominação de Corinto

Mendes Corrêa à Rodovia MG-624, que liga os Municípios de Indaiabira e Taiobeiras.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competê ncia residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999,

que,  além  de  atribuir  ao  Legislativo  a  competência  de  dispor  sobre  a  matéria,

determina que a escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado

relevantes serviços à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente

geográfico ou outras referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do
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projeto por membro deste Parlamento.

Durante  a  análise  que esta  Comissão fez da  matéria na legislatura anterior,  foi

solicitado ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas  Gerais  que  prestasse  informações  que  subsidiassem  a  apreciação  da

proposição. Por meio da nota técnica de 14/12/2010, essa autoridade manifestou-se

favoravelmente à pretensão do projeto de lei  em análise,  uma vez que a referida

rodovia não possui denominação oficial. Apontou, entretanto, que a MG-624, que se

pretende denominar, liga o Município de Indaiabira à LMG-602.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste

parecer, para indicar corretamente a rodovia a ser denominada.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.332/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica denominada Rodovia Corinto Mendes Corrêa a MG-624, que liga o

Município de Indaiabira à LMG-602.”.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira - Delvito Alves - Rosângela Reis - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.352/2011

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 1.988/2008, tem por objetivo dar denominação

ao trecho da Rodovia MG-129 que especifica, localizado no Município de Ouro Preto.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas. 

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,



1965
____________________________________________________________________________

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.352/2011 tem por escopo dar a denominação de Avenida JN –

José Nunes ao trecho da Rodovia MG-129 entre o Km 128 e o Km 132, que liga o

Distrito de Antônio Pereira à Vila Residencial Antônio Pereira, no Município de Ouro

Preto.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competê ncia residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999,

que,  além  de  atribuir  ao  Legislativo  a  competência  de  dispor  sobre  a  matéria,

determina que a escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado

relevantes serviços à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente

geográfico ou outras referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Durante  a  análise  que esta  Comissão fez da  matéria na legislatura anterior,  foi

solicitado ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas  Gerais  que  prestasse  informações  que  subsidiassem  a  apreciação  da

proposição.  Por meio da nota técnica de 5/3/2008,  essa autoridade manifestou-se
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favoravelmente à pretensão do projeto de lei  em análise,  uma vez que o referido

segmento rodoviário não possui denominação oficial.

Entretanto,  é  preciso  observar  que  o  termo  “avenida”  refere-se  a  via  urbana,

geralmente mais larga do que uma rua, característico de próprios públicos municipais,

integrante  do  plano  diretor  de  desenvolvimento  urbano,  que  contém  normas  de

edificação,  loteamento,  zoneamento  e  diretrizes  urbanísticas  convenientes  à

ordenação de seu território. Já as vias pertencentes ao Estado, que ultrapassam os

limites de um ou mais Municípios, devem ser denominadas rodovias.

Não  se  trata  apenas  de  uma  questão  de  denominação,  mas  de  identificar  a

natureza do próprio  público,  o  que determina seu tratamento  perante  os  poderes

públicos e o responsável por sua manutenção e conservação.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final deste

parecer, para adequar a bdenominação do trecho da Rodovia MG-129 especificado.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.352/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  denominado  Rodovia  JN  –  José  Nunes  o  trecho  da  MG-129

compreendido entre o Km 128 e o Km 132, localizado no Município de Ouro Preto.”.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão - Cássio Soares - Delvito Alves - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.384/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o Projeto de Lei nº 1.384/2011, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.971/2010, tem por objetivo declarar de

utilidade pública a Associação Lambariense de Esportes, com sede no Município de

Lambari. 

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  29/4/2011  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.384/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Lambariense de Esportes, com sede no Município de Lambari.

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. 13, § 2º, que

seus  dirigentes  não  serão  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

quaisquer vantagens; e, no art. 31, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade beneficente, preferencialmente sediada no

Município de Lambari. 

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.384/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão - Cássio Soares - Delvito Alves - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.398/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº 1.398/2011, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.055/2010, tem por objetivo declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Escola  de  Esportes  Visão  da  Vida,  com  sede  no
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Município de Belo Horizonte. 

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  30/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.398/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Escola  de  Esportes  Visão  da  Vida,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, e funciona há mais

de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo

exercício de suas funções. 

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 15, § 3º,

que  os  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remunerados;  e,  no  art.  38,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere, legalmente constituída.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.398/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - André Quintão - Delvito Alves - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 93/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em análise “dispõe
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sobre o inventário do patrimônio cultural do Estado”. 

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição  o  Projeto  de  Lei  nº  939/2011,  do  Deputado  Arlen  Santiago,  que

regulamenta  o  regime  jurídico  dos  bens  materiais  inventariados  como  patrimônio

cultural no Estado de Minas Gerais.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188 do Regimento Interno, emitir parecer quanto à juridicidade, à constitucionalidade

e à legalidade da matéria. 

Fundamentação

O projeto  de  lei  em estudo  dispõe  sobre  o  inventário  do  patrimônio cultural  do

Estado, o qual consistirá, segundo o art. 1º, § 1º, na identificação e na compilação

das características e das peculiaridades históricas e da relevância cultural dos bens

culturais e naturais, públicos ou privados. Nos termos do art. 2º, o inventário terá por

finalidades, entre outras, promover, subsidiar e orientar ações e políticas públicas de

preservação,  divulgação e valorização do patrimônio cultural;  mobilizar  e apoiar  a

sociedade  na  salvaguarda  do  patrimônio  cultural;  promover  o  acesso  ao

conhecimento  e  à  fruição  do  patrimônio  cultural;  subsidiar  ações  de  educação

patrimonial  nas  comunidades  e  nas  redes  de  ensino  pública  e  privada.  Os

proprietários  e  possuidores  de  bens  inventariados  ficarão  obrigados  a  facilitar  ao

poder  público  a  adoção  das  medidas  necessárias  à  execução  da lei,  inclusive  o

acesso dos órgãos competentes aos bens inventariados, quando necessário. Além

disso, deverão conservar e proteger devidamente o bem, adequar sua destinação,

seu aproveitamento e sua utilização visando à garantia de sua conservação.

Primeiramente,  esclarecemos  que  as  medidas  previstas  no  Projeto  de  Lei  nº

939/2011  são  semelhantes  às  previstas  na  proposição  em  comento,  cabendo  a

argumentação aduzida à análise do projeto anexado. 

A matéria de que trata a proposição diz respeito à proteção do patrimônio cultural,

inserida, portanto, no campo da legislação concorrente do Estado e da União, nos

termos  do  art.  24,  inciso  VII,  da  Constituição  da  República,  não  havendo,  na
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legislação federal aplicável à espécie, nenhum dispositivo que entre em conflito com o

texto do projeto em análise. 

A Carta Magna, por meio do art. 216, § 1º, reconhece expressamente o inventário

como instrumento de preservação do patrimônio cultural.

A Constituição Estadual, por sua vez, traça diretrizes para orientar a ação do poder

público na implementação de políticas que objetivam a proteção e a valorização da

cultura e do patrimônio histórico mineiro, dispondo, em seu art. 207, inciso IV, que

compete  ao  poder  público  adotar  medidas  adequadas  “à  identificação,  proteção,

conservação, revalorização e recuperação do patrimônio cultural, histórico, natural e

científico do Estado”. 

Estabelece,  ainda,  em  seu  art.  209,  que  o  Estado,  com  a  colaboração  da

comunidade,  protegerá  o  patrimônio  cultural,  por  meio  de  inventários,  registros,

vigilância e de outras formas de acautelamento e preservação. 

E, por fim, em seu art. 208, delimita que constituem o “patrimônio cultural mineiro os

bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que

contenham  referência  à  identidade,  à  ação  e  à  memória  dos  diferentes  grupos

formadores da sociedade mineira”. O conceito abrange as formas de expressão, os

modos de criar,  fazer  e viver;  as criações científicas,  tecnológicas e  artísticas;  as

obras, os objetos, os documentos, as edificações e os demais espaços destinados a

manifestações  artísticas  e  culturais,  os  conjuntos  urbanos  e  os  sítios  de  valor

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, espeleológico, palentológico, ecológico

e científico. 

Vê-se, pois, que o objetivo consignado no projeto em análise se coaduna com as

diretrizes traçadas pela Constituição do Estado, sendo de fundamental importância

para a salvaguarda do patrimônio cultural mineiro o acatamento da proposição. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 93/2011. 

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - Delvito Alves - André Quintão - Cássio Soares.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 450/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 188/2007, “autoriza o Poder Executivo a

criar concessão especial de recolhimento do ICMS para artefatos de tricotagem”.

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 em análise pretende alterar o prazo para recolhimento do tributo relativo

às operações com fabricação e comercialização de artefatos de tricotagem.

Esta Comissão já estudou detidamente a matéria quando do trâmite do Projeto de

Lei  nº  188/2007.  Não  havendo  mudanças  de  ordem  constitucional  ou  legal  que

pudessem levar a uma nova interpretação do projeto, ratificamos o posicionamento

expressado  anteriormente,  reproduzindo  a  argumentação  jurídica  apresentada  na

oportunidade:

“Justificando  a  iniciativa,  o  autor  esclarece  que  a  indústria  mineira  está  sendo

assolada pela adoção de medidas protecionistas  por  parte de outras unidades da

Federação, o que leva a uma perda de competitividade. Outro problema enfrentado

pelos  produtores  diz  respeito  à  imposição  do  recolhimento  do  ICMS  no  mês

subsequente ao da venda da mercadoria,  enquanto os  negócios,  geralmente, são

feitos  para  pagamento  a  prazo,  onerando  sobremaneira  o  produtor  que  faz

desembolsos  antecipados  sem  que  tenha  arrecadado  o  valor  correspondente  à

transação comercial. Diga-se, por oportuno, que o ICMS é um imposto instituído pelo

Estado, nos termos do art. 155, II, da Constituição da República. Esse Diploma Legal

possibilita  a  concessão de incentivos de natureza fiscal  destinados a  promover  o

equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País.

No caso em análise, não há que se falar em vedação de se estabelecer o diferimento

do  prazo  para  recolhimento  do  tributo  em  face  da  competência  do  Conselho  de
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Política  Fazendária  -  Confaz  -,  determinada  pelo  art.  155,  §  2º,  XII,  “g”,  da

Constituição  Federal.  Muito  menos  pode-se  cogitar  de  empecilhos  em  face  dos

preceitos  constantes  na  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  4/5/2000,  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal,  que  estabelece  inúmeros  critérios  para  a  concessão  ou

ampliação  de  incentivo  ou  benefício  de  natureza  tributária.  Chega-se  a  essa

conclusão pelo simples fato de não haver nenhuma perda de receita para o Estado,

sendo medida justa a adoção de critérios para que o contribuinte recolha o imposto

na medida em que perceba o recurso proveniente da venda realizada. A proposta

deve ser objeto de apreciação por esta Casa, em obediência ao disposto no art. 61,

III,  da  Constituição  mineira,  que  insere  no  rol  de  competências  da  Assembleia

Legislativa  as  matérias  que  dizem  respeito  ao  sistema  tributário  estadual,  à

arrecadação e à distribuição de rendas. Inexiste, por outro lado, vedação a que se

instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar”. 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 450/2011.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Bruno Siqueira - Rosângela

Reis - Luiz Henrique - André Quintão - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 796/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  292/2007,  dispõe  sobre  a  prioridade  de

tramitação dos procedimentos administrativos em que figure como parte interessada,

direta ou indiretamente, pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. 

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/3/2011,  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, c/c o art. 102, III,  “a”, do

Regimento Interno.
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Fundamentação

A  proposição  em  exame  determina  que  se  dê  prioridade  aos  procedimentos

administrativos no âmbito da administração pública direta ou indireta do Estado nos

quais figure como parte interessada pessoa com idade igual ou superior a 65 anos.

É nobre a preocupação do autor da proposição em resguardar o direito do idoso de

ter  a  preferência  do  poder  público  na  análise  de  suas  pretensões  de  ordem

administrativa,  uma  vez  que  a  excessiva  demora  na  tramitação  dos  respectivos

processos pode furtar-lhe o direito de usufruir os direitos ou os benefícios requeridos. 

Proposições de igual teor já tramitaram nesta Casa em outras legislaturas sob a

forma  dos  Projetos  de  Lei  nº  nº  1.611/2001,  137/2003,  e  nº  292/2007,  o  que

demonstra a preocupação dos legisladores com o tema. 

É preciso ressaltar que já existe no Estado legislação que cuida do tema. A Lei nº

12.666,  de  1997,  que  dispõe  sobre  a  política  estadual  de  amparo  ao  idoso,

estabelece que: 

“Art. 4o - São princípios da política estadual de amparo ao idoso:

( ... )

VIII - a garantia de prioridade para procedimento administrativo, em tramitação em

qualquer dos Poderes do Estado, no qual figure como parte pessoa idosa”.

A referida norma, em seu art. 2º, considera idoso a pessoa com mais de 60 anos de

idade. 

No âmbito federal, a Lei nº 10.747, de 1º/10/2003, que dispõe sobre o Estatuto do

Idoso  e  dá  outras  providências,  ao  estabelecer  os  direitos  referentes  aos  idosos

considera idoso a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de idade. A referida

lei, em seu art. 71, § 3º, assegura aos idosos prioridade na tramitação de processos e

procedimentos administrativos na administração pública. 

Assim, embora tal direito já esteja assegurado na legislação pátria, consideramos

importante a sua inclusão na lei estadual que versa sobre o processo administrativo,

qual seja a Lei nº 14.184, de 31/1/2002, por questões de ordem técnica e jurídica. A

previsão de tal benefício no texto da lei irá facilitar a aplicação da norma bem como

trazer mais clareza ao seu conteúdo. 

Apresentamos,  assim,  o  Substitutivo  nº  1,  que altera a referida lei  do processo
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administrativo e mantém a idade de 60 anos para que seja conferida prioridade aos

processos  em  que  os  idosos  figurem  como  parte.  Dessa  forma,  mantém-se  a

consonância com as legislações federal e estadual vigentes, especialmente com a Lei

nº 12.666, de 1997, que, ao dispor sobre a política estadual de amparo ao idoso,

considera idosa a pessoa com mais de 60 anos de idade.

Registre-se,  por  ser oportuno, que cabe também a esta Comissão a análise do

Projeto de Lei nº 1.439/2011, que foi anexado à proposição em análise. O referido

projeto propõe que se dê prioridade aos procedimentos administrativos em que figure

como parte interessada pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de idade e

também pessoa cadastrada como doadora de sangue. 

Com  relação  à  prioridade  em  razão  da  idade  já  nos  manifestamos  pela  sua

constitucionalidade. 

Já  com relação à  prioridade em processos  administrativos  em que figure  como

parte  pessoa cadastrada como doadora  de  sangue,  entendemos que tal  previsão

fere, de forma evidente,  o princípio da razoabilidade.  É de destacar que qualquer

direito  que  privilegie  determinadas  pessoas  em  detrimento  das  demais  fere,  de

alguma forma, o princípio da igualdade, salvo se tal diferenciação estiver amparada

por argumentos jurídicos que a justifiquem. Como bem nos ensina o constitucionalista

Alexandre de Moraes, “a desigualdade na lei se produz quando a norma distingue de

forma não razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas diversas. Para

que  as  diferenciações  normativas  possam  ser  consideradas  não  discriminatórias,

torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva razoável, de acordo com

critérios e juízos valorativos genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em

relação à finalidade e efeitos da medida considerada, devendo estar presente por isso

uma razoável relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade

perseguida, sempre em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente

protegidos” (“Direito Constitucional”, 9ª edição, pág. 63). No caso em questão, não se

vislumbra uma relação razoável entre o fim pretendido, qual seja, a celeridade no

processo administrativo e o meio a ser empregado, que é o estímulo à doação de

sangue.  É certo que essa é uma questão de grande repercussão social  e  que o

Estado deve buscar meios de incentivar a doação de sangue, mas conferir prioridade
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a essas pessoas em processos administrativos mostra-se uma distinção desprovida

de direito  que a sustente,  ferindo tanto a igualdade entre os  servidores quanto o

princípio da razoabilidade. 

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  796/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre

o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 5º da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, o

seguinte inciso XI:

“Art. 5º – (...)

XI  –  prioridade,  na  tramitação,  de  processo  no qual  figure  como postulante  ou

destinatário pessoa idosa, definida nos termos da Lei nº 12.666, de 4 de novembro de

1997.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Delvito Alves

- Rosângela Reis - Bruno Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 812/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Zé  Maia,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 324/2007, dispõe sobre a obrigatoriedade de as

instituições bancárias instalarem bebedouros e sanitários nos locais de atendimento

ao público.

Nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à proposição o

Projeto de Lei n.º 1.422/2011, que dispõe sobre o atendimento em estabelecimentos

bancários.
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação do

projeto, na forma desse substitutivo.

Agora,  vem  a  matéria  a  esta  Comissão  para  ser  analisada  nos  lindes  de  sua

competência.

Fundamentação

O projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições bancárias instalarem

bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao público.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional  à  normal  tramitação  da  proposição.  Acrescentou  que,  embora  as

instituições financeiras façam pesados investimentos em tecnologia, continuam sem

tomar providências para tornar mais cômoda a permanência dos consumidores em

suas dependências. Evidenciou, no entanto, que tal obrigação já se encontra prevista

na Lei  nº  14.234,  de 2002,  que dispõe sobre o atendimento a clientes bancários.

Remanesceu, contudo, a perspectiva de aprimoramento das normas que regem o

atendimento  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, razão pela qual apresentou o Substitutivo nº 1.

Cabe  esclarecer  que  esse  substitutivo  contempla  o  propósito  que  norteou  a

apresentação do Projeto de Lei nº 1.422, de 2011, que foi anexado à proposição ora

em análise, mediante a incorporação de dispositivos considerados pertinentes à vista

de princípios jurídicos e constitucionais.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça. Informou que o mercado financeiro não apresenta em si mesmo mecanismos

eficientes para superar as vulnerabilidades dos consumidores e que o projeto de lei

apresentado suplementa a proteção emanada do Código de Defesa do Consumidor -

CDC. 

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art.100, combinado com

o  art.  102,  inciso  VII,  alínea  “d”,  do  Regimento  Interno,  qual  seja  analisar  a
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repercussão  financeira  das  proposições,  constatamos  que  o  projeto  não  gera

despesas  para  os  cofres  públicos,  porque  a  obrigatoriedade  não  atinge  a

administração pública estadual, razão pela qual não fere a Lei de Responsabilidade

Fiscal.  Além do mais,  os  custos  das  medidas  que deverão  ser  suportados  pelos

bancos não são significativos em relação aos seus lucros. 

Assim sendo, a medida visa propiciar bem-estar aos clientes, em especial no caso

da demora no atendimento. Esta Comissão entende,  além disso, que as medidas

propostas pela proposição em tela são, ainda, carregadas de relevante significado

social e, por essas razões, o projeto deve prosperar nesta Casa. 

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

812/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2011.

Doutor Viana, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Zé Maia - Gustavo Perrella -

Antônio Júlio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 906/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 906/2011, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.636/2007,  dispõe  sobre  o  horário

destinado  à  divulgação  da  cultura  no  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 1º/4/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo, e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para parecer.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  conforme  o  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Cumpre dizer  que projeto  de  lei  de  teor  idêntico  ao da  proposição  tramitou  na
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legislatura  passada  sob  o  número  1.636/2007,  ocasião  em  que  a  Comissão  de

Constituição e Justiça emitiu parecer sobre a matéria. Como não houve alterações no

sistema  jurídico-constitucional  que  acarretassem  mudança  no  entendimento

consignado naquele parecer, passamos a reproduzi-lo a seguir.

“Nos termos do seu art. 1º,  o projeto cria um horário destinado à divulgação da

cultura no Estado, a cargo da emissora TV Minas-Cultural e Educativa – Rede Minas.

O parágrafo único do referido artigo dispõe que a emissora cederá uma hora de sua

programação  diária  para  a  divulgação  de  atrativos  turísticos  do  Estado,  projetos

culturais,  entre  outros  necessários  para  o  mesmo  fim.  Consoante  o  art.  2º,  as

despesas  decorrentes  da  execução  do  projeto  correrão  por  conta  de  dotações

orçamentárias do Poder Executivo. 

A Lei nº 11.179, de 1993, reorganizou a Rede Minas, transformando-a em fundação

pública,  sem fins  lucrativos,  com  autonomia  administrativa  e  financeira,  isenta  de

tributação  estadual  e  detentora  de  privilégios  legais  atribuídos  a  entidades  de

utilidade pública. De acordo com o art. 3º da lei, a entidade tem por objetivo promover,

sem fins comerciais, por meio da televisão, atividades culturais e educativas.

Para cumprir seus objetivos, dispõe o art. 4º que compete à Fundação, entre outras

coisas,  produzir  e  distribuir  material  audiovisual  bem  como  difundir  programas

educativos, culturais, esportivos, sociais e artísticos visando à integração informativa,

cultural,  educativa,  econômica,  social  e  administrativa  do  Estado;  articular  suas

atividades com as de centros universitários estaduais, nacionais e internacionais, com

as dos diversos setores administrativos do Estado e com as de outros segmentos da

sociedade  e  manter  intercâmbio  com  outros  sistemas  de  televisão  educativa;

colaborar  com  as  demais  emissoras  em  área  de  trabalho  de  interesse  comum,

relacionada  com a  educação  e  a  cultura;  difundir  as  políticas  cultural,  educativa,

econômica, social, esportiva e administrativa desenvolvidas por órgãos e entidades

da administração pública estadual  e por  outros  segmentos sociais;  contribuir  para

preservar as memórias cultural, popular e erudita de Minas, por meio do registro de

manifestações  e  de  sua  inclusão  na  programação  da  emissora  assim  como  do

arquivamento das gravações, visando à instituição de museu da imprensa e do som;

produzir  peças  de  vídeo para  veiculação ou  utilização em  reuniões  comunitárias,
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seminários, campanhas e outras atividades afins, por meio de venda ou empréstimo

de cópia em videocassete ou em outra espécie de registro audiovisual.

Como decorrência da separação dos Poderes e visando à eficácia da administração

pública, não pode a lei disciplinar matérias que sejam próprias da ação administrativa,

como é o caso da proposição em tela. Se se admitir que a lei possa criar um horário

destinado para o turismo, outra criará um horário destinado ao esporte, outra para as

ações sociais e assim por diante, até que toda a programação da emissora esteja

definida em lei. 

Não obstante isto, verifica-se que a preocupação primordial do autor refere-se ao

desenvolvimento do turismo, que não figura na Lei nº 11.179. A divulgação da cultura

do Estado está, indiretamente, contribuindo para o desenvolvimento do turismo, mas

este  não figura  como objetivo  precípuo da instituição.  Nesse sentido,  parece-nos

adequado  aperfeiçoar  a  legislação  em  vigor,  introduzindo  o  desenvolvimento  do

turismo entre os objetivos da emissora de TV estadual, sem, todavia, invadir seara

própria da ação administrativa.”

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 906/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 11.179, de 10 de agosto de 1993, que reorganiza a Fundação TV

Minas  -  Cultural  e  Educativa,  estabelece  níveis  de  vencimentos  e  dá  outras

providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – O art.  4º da Lei nº 11.179, de 10 de agosto de 1993, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso X:

“Art. 4º – (...)

X – divulgar os atrativos turísticos do Estado.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis - Delvito Alves - Luiz Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.069/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.857/2010, que dispõe sobre a afixação de

horários  nos  terminais  rodoviários  intermunicipais  e  interestaduais  no  âmbito  do

Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/4/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicação e Obras Públicas e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  compete  a  esta  Comissão  realizar  o  controle  prévio  de

constitucionalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Segundo dispõe o parágrafo único e o “caput” do art. 1º da proposição em tela, as

empresas  de  ônibus  intermunicipais  e  interestaduais  que atuam  no Estado  ficam

obrigadas a afixar,  nos terminais rodoviários e em locais visíveis aos usuários, os

horários previstos para a saída e a chegada dos ônibus. No art. 2º, traz a sanção pelo

descumprimento  da  lei:  “multa  de  10.000  Ufirs  (dez  mil  Unidades  Fiscais  de

Referência) à empresa infratora, renovável a cada nova autuação”.

Justificando, o autor do projeto aduz que “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”.

É preciso mencionar que, a despeito da matéria em questão, o Decreto nº 44.603,

de 2007, preceitua no inciso XXIII do art. 87 que são obrigações da delegatária afixar

os quadros de horários  atualizados das linhas metropolitanas da RMBH em local

visível,  nos  pontos  de  controle.  Não  constatamos,  porém,  a  obrigatoriedade  da

medida quando o transporte não se referir à Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
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Por sua vez, a Lei nº 13.655, de 2000, que estabelece os direitos e obrigações do

usuário do transporte intermunicipal de passageiros e dá outras providências, estatui

no art. 1°, inciso IX, que são direitos do usuário do transporte rodoviário intermunicipal

de passageiros receber da transportadora informação acerca das características dos

serviços,  tais  como  horário,  tempo  de  viagem,  localidades  atendidas,  preço  da

passagem e outras. 

Entendemos, assim, que o direito à informação já está previsto em lei e,  nessa

parte,  a  medida  proposta  não  inova;  porém,  o  projeto  em  análise  tem  caráter

instrumental e estabelece o meio pelo qual a informação deverá ser fornecida ao

administrado.

No que se refere aos aspectos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, os

quais compete a esta Comissão analisar, não encontramos óbice à iniciativa de lei por

parlamentar desta Casa. Já no que se refere à competência para legislar  sobre o

tema em questão, pode-se dizer que a medida que se pretende implantar por meio da

proposição em epígrafe visa a conferir concretude ao direito do cidadão de receber

informação adequada e clara sobre produto ou serviço.

Tal  direito,  estabelecido  pelo  art.  6º,  III,  do  Código  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor,  instituído  pela  Lei  Federal  nº  8.078,  de  1990,  encontra  respaldo

constitucional no art. 5º, inciso XXXII, da Constituição da República, segundo o qual o

Estado promoverá, na forma da lei, a proteção do consumidor. Ademais, preceitua a

Carta Federal, no art. 24, VIII, que compete concorrentemente à União, aos Estados e

ao Distrito Federal legislar sobre responsabilidade por dano ao consumidor.

Entretanto, é necessário advertir que o princípio fundamental a orientar o legislador

constituinte  na  divisão  de  competências  entre  os  entes  federativos  é  o  da

predominância  do  interesse.  Segundo  este,  competem  à  União  as  matérias  de

predominante  interesse  nacional  e  aos  Estados  as  de  predominante  interesse

regional, restando aos Municípios as de predominante interesse local.

Nessa linha de entendimento, o art. 21, XII, “e”, da Carta Magna, estabeleceu que

compete  à  União  explorar,  direta  ou  indiretamente,  os  serviços  de  transporte

interestadual e internacional de passageiros. Aos Municípios, com fulcro no art. 30, V,

da mesma Carta, compete organizar e prestar o serviço de transporte intramunicipal.
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Com  efeito,  de  maneira  residual,  a  Constituição  Federal  atribuiu  aos  Estados  a

competência  para  explorar  e  organizar  o  serviço  de  transporte  intermunicipal  de

passageiros.

Assim, o art. 1º da proposição em epígrafe merece reparo. Para adequar o projeto

às regras constitucionais no que tange à competência legislativa, faz-se necessário

extirpar  a  expressão  “interestaduais  que  atuam  no  Estado”  do  texto  do  citado

dispositivo.  Outro reparo deve ser  feito  no mesmo art.  1º,  para conferir-lhe maior

clareza. Na expressão “afixar nos terminais rodoviários”, julgamos que, ao utilizar o

verbo “afixar”, que exprime ação de prender ou pregar, geralmente em local próprio e

visível  ao  público,  pode-se  criar  uma  restrição  indesejada  à  utilização  de  meios

eletrônicos que cumpram o objetivo fim da proposta sob análise.

Já o art. 2º da proposição estabelece a sanção pelo descumprimento da medida e

utiliza a Ufir – Unidade Fiscal de Referência – como valor referencial. Ocorre que a

legislação estadual  sobre  transporte  intermunicipal  utiliza  outro  critério  referencial,

qual seja, o coeficiente tarifário.

Como exemplo, cite-se o art. 5º da Lei 13.655, de 2000. Assim, julgamos pertinente

que haja um paralelismo no que se refere à sanção pelo descumprimento da medida

proposta.  Ademais,  entendemos  que  não  seria  adequado  editarmos  uma  lei

autônoma apenas para disciplinar a matéria, pois isso só contribuiria para a inflação

legislativa. Dessa feita, propomos, por meio do Substitutivo nº 1, a alteração da citada

lei.

Repisamos,  por  fim,  que  cabe  a  esta  Comissão  apenas  analisar  os  aspectos

constitucionais,  jurídicos e legais  da matéria,  e,  nesse ponto,  não há óbice à sua

tramitação,  desde  que  acatada  a  sugestão  de  alteração  proposta.  Ademais,

entendemos que a medida tende a trazer comodidade aos usuários do serviço público

de transporte  coletivo,  mas esse tema será,  no  momento oportuno,  debatido  nas

comissões de mérito às quais for distribuída a proposição.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.069/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Altera  a  Lei  nº  13.655,  de  14  de  julho  de  2000,  que  estabelece  os  direitos  e

obrigações  do  usuário  do  transporte  intermunicipal  de  passageiros e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – O art.  1º da  Lei  nº 13.655, de 14 de julho de 2000, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:

Art. 1º – (...)

Parágrafo único – Os concessionários de transporte coletivo intermunicipal ficam

obrigados a disponibilizar nos terminais rodoviários, em local visível aos usuários, os

horários previstos para a saída e a chegada dos ônibus.

Art. 2º – O inciso II do art. 5º da  Lei nº 13.655, de 14 de julho de 2000,  passa a

vigorar acrescido da seguinte alínea “g”:

Art. 5º – (...)

II – (...)

g) descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 1º desta lei.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - André Quintão - Bruno Siqueira - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.111/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.616/2009, tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Monte Sião o imóvel que especifica. 

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/4/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata  o  Projeto  de  Lei  nº  1.111/2011 de autorizar  o Poder  Executivo  a doar  ao
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Município de Monte Sião um imóvel com área de 10.000m2, situado nesse Município,

registrado sob o nº 152, a fls. 53 do Livro 3, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Monte Sião. 

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido bem

será destinado à instalação do Projeto de Educação em Tempo Integral e a atividades

de interesse social.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

revestido de garantia, que, no caso em análise, está prevista no art. 2º do projeto, que

estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador, se, findo o prazo de cinco anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista.

Durante  a  análise  do  projeto  de  lei  em  tela  por  esta  Comissão  na  legislatura

anterior, foi solicitado que a Secretaria de Planejamento e Gestão se manifestasse a

respeito da proposição. Em resposta, por meio da Nota Técnica nº 442/2010, esse

órgão  posicionou-se  favoravelmente  à  pretendida  transferência  de  domínio,

considerando  a  inexistência  de  outros  projetos  sociais  para  utilização  da  área,  a

manifestação favorável da Secretaria de Educação e a importância da destinação que

será dada ao imóvel para a comunidade em que ele se localiza. 

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda no 1, que tem o objetivo de completar a localização do

imóvel a ser doado, descrita no “caput” do art. 1o.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.111/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Monte Sião um

imóvel com área de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), situado no Bairro Rio das

Pedras, nesse Município, registrado sob o no 152, a fls. 53 do Livro 3, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Monte Sião.”.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Rosângela

Reis - Delvito Alves - Bruno Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.136/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 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”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 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  preceitua  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

Inicialmente,  esclareça-se  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura anterior, oportunidade em que esta Comissão analisou minuciosamente a

matéria no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Como não houve

alteração constitucional ulterior que justificasse uma nova interpretação do projeto,

passamos a reproduzir a argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“A proposição sob comento tem o propósito de vedar aos órgãos oficiais do Estado

e  dos  Municípios,  às  instituições  públicas  ou  privadas  de  qualquer  natureza

(associações, fundações e empresas) exigir do candidato ao cargo público ou à vaga
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de  emprego  a  apresentação  de  certidão  ou  pesquisa  junto  a  banco de dados  e

cadastros  relativos  a  consumidores,  ou  aos  serviços  de  proteção  ao  crédito  e

congêneres. Veda, ainda, ao poder público e às instituições particulares a exoneração

e a dispensa de servidores e empregados que possuam esse cadastro negativo, além

de estabelecer medidas administrativas no caso de descumprimento da norma.

Não obstante a preocupação do parlamentar com a dispensa de servidores públicos

e de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, o projeto

contém equívocos insanáveis de constitucionalidade, conforme demonstraremos ao

longo desta peça opinativa.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o regime jurídico próprio dos servidores

públicos  é  de  natureza  estatutária  ou  institucional,  o  qual  contém  o  conjunto  de

princípios  e regras aplicáveis  aos profissionais  da administração pública,  entre os

quais se destacam os direitos, os deveres e as proibições. O dito regime é também

chamado de unilateral, por ser feito pelo Estado e somente por ele modificado, a fim

de melhor atender ao interesse público e as necessidades da administração. Para

exemplificar, em Minas Gerais existe a Lei nº 869, de 1952, que contém o Estatuto

dos  Funcionários  Públicos  Civis  do  Estado,  e  que passou  a  ter  o  “status”  de  lei

complementar por força do art. 65, § 2º, III, da Carta mineira. Esta prevê, ainda, no

art. 66, III, “c”, a competência privativa do Governador do Estado para dispor sobre o

regime  jurídico  dos  servidores  públicos  dos  órgãos  das  administrações  direta,

autárquica  e  fundacional.  Assim,  quando se  cogita  de  regime estatutário,  está-se

falando de um regime de direito público que revela a supremacia de poder do Estado

em face de seus agentes. O instituto da estabilidade, como garantia de permanência

do servidor concursado no serviço público após o cumprimento do estágio probatório,

é  um  direito  constitucional  exclusivo  desse  regime  de  cargo  público.  Não  há

estabilidade no regime celetista. 

Todas as entidades da Federação brasileira gozam da prerrogativa constitucional

para a elaboração, por meio de lei, do regime jurídico de seus servidores, a fim de

melhor atender às peculiaridades de cada entidade político-administrativa. Embora o

regime estatutário  seja  o  comum no serviço  público,  é  facultado  ao  Estado e  às

autarquias  e  às  fundações  públicas  contratar  servidores  sob  o  regime  celetista,
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observadas as diretrizes da Lei Complementar nº 73, de 2003. Se cada ente federado

tem  autonomia  para  disciplinar  e  organizar  seus  próprios  serviços,  o  legislador

estadual não pode ditar normas jurídicas para os servidores públicos dos Municípios,

sob pena de invadir a esfera de competência dos entes locais e contrariar o princípio

constitucional  da  autonomia  municipal.  Se  o  servidor  público  já  adquiriu  a

estabilidade, somente será demitido em virtude de sentença judicial  transitada em

julgado,  processo  administrativo  com  amplo  direito  de  defesa  e  procedimento  de

avaliação periódica de desempenho, consoante dispõe o art. 41 da Constituição da

República. 

Quanto às regras para a admissão de servidores nos quadros da administração

pública, o edital do concurso é o instrumento normativo que deverá fixar os requisitos

e  as  condições  de  ingresso,  observadas  as  normas  estatutárias.  Os  requisitos

genéricos para o exercício de cargo público já constam na Constituição e no Estatuto

dos  Servidores  Públicos,  cabendo  ao  edital  instituir  as  regras  específicas  que

vincularão o procedimento administrativo do concurso. 

No  âmbito  das  relações  jurídicas  travadas  entre  as  entidades  privadas  e  seus

empregados, trata-se de uma relação de natureza contratual, e não estatutária, caso

em que o contrato de trabalho deve respeitar rigorosamente as disposições da CLT.

Normas de Direito do Trabalho enquadram-se no domínio legislativo da União, em

conformidade com o disposto no art. 22, I, da Lei Maior. Nesse particular, apenas o

legislador  federal  poderia  estabelecer  regras  jurídicas  vinculantes  para  as

associações, as fundações privadas e as sociedades civis e comerciais, uma vez que

o tema extrapola o campo legiferante do Estado. 

Verifica-se,  portanto,  que  o  projeto  contraria  disposições  da  Constituição  da

República  e  da  Constituição  do  Estado.  A  primeira  por  invadir  a  esfera  de

competência do Município para dispor sobre seus servidores públicos e por interferir

na seara da União para ditar regras trabalhistas aplicáveis às instituições de direito

privado; a segunda por violar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para

tratar do regime jurídico de seus servidores”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e
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pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.136/2011.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Rosângela Reis - Luiz Henrique - Delvito Alves.

PARECER PARA O 2º 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 em epígrafe visa a autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a este

órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em observância ao § 1º desse

dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 540/2011, na forma aprovada em Plenário, tem como finalidade

autorizar  o  Poder  Executivo  a  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. 

Com o propósito de proteger o interesse público, o art. 2º do projeto estabelece que

o bem reverterá ao patrimônio do doador, se, findo o prazo de cinco anos contados da

lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista; e o art. 3º determina que, findo igual prazo sem que o Município de Itueta

proceda ao registro do imóvel, essa autorização fica sem efeito.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal. 
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Cumpre-nos ratificar o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em

análise se encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria,

não  representa  despesas  para  o  erário  nem  acarreta  repercussão  na  Lei

Orçamentária. 

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 540/2011, no 2º

turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - João Vítor Xavier - Doutor Viana -

Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 540/2011

(Redação do Vencido)

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” deste artigo 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. 

PARECER PARA O 2º 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 a autorizar o
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Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna a este

órgão colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em observância ao § 1º desse

dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 541/2011, na forma aprovada em Plenário, tem como finalidade

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itueta  imóvel  com  área  de

2.000m², situado no lugar denominado Córrego dos Quatis, no Distrito de Quatituba,

nesse Município. 

No atendimento ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto estabelece que o bem será destinado

ao funcionamento de uma escola municipal.

No mesmo sentido,  o  art.  2º  estabelece que o bem reverterá  ao  patrimônio  do

doador, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; e o art. 3º determina que, findo

igual  prazo  sem  que  o  Município  de  Itueta  proceda  ao  registro  do  imóvel,  essa

autorização fica sem efeito.

A transferência de domínio de bem público estadual, ainda que para outro ente da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal. 

O projeto de lei  em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que

tratam  sobre  a  matéria,  não  representa  despesas  para  o  erário  nem  acarreta

repercussão na Lei Orçamentária. Pode, portanto, ser transformado em norma legal. 

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 541/2011, no 2º
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turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - João Vítor Xavier - Antônio Júlio -

Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 541/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta 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 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” deste artigo 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. 

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 542/2011

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 aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e agora retorna

a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o

art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em observância ao §

1º desse dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 542/2011, na forma aprovada em Plenário, tem como finalidade

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta dois imóveis, com área de

5.650m² e 4.350m²,  situados no lugar  denominado Córrego Santo  Antônio,  nesse

Município.

Segundo o parágrafo único do art. 1º do projeto, os imóveis serão utilizados para o

funcionamento de escola municipal, em consonância com o interesse da comunidade.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina que os imóveis reverterão

ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista; e o art. 3°

estabelece o mesmo prazo para o registro dos imóveis, caso contrário a autorização

contida na norma tornar-se-á sem efeito.

Vale destacar que a alienação de bem público estadual, ainda que para outro ente

da  Federação,  somente  pode  ser  realizada  com a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos  e  dos  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal. 

Após a análise da proposição em apreço, cabe-nos concluir que o projeto de lei em

análise se encontra de acordo com os preceitos legais que tratam sobre a matéria,

não  representa  despesas  para  o  erário,  nem  acarreta  repercussão  na  Lei

Orçamentária. 

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 542/2011, no 2º

turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - João Vítor Xavier - Gustavo Perrella -

Ulysses Gomes - Antônio Júlio.

PROJETO DE LEI Nº 542/2011

(Redação do Vencido)
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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, e 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. 

PARECER PARA O 2º 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 em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 e retorna agora

a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o

art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em observância ao §

1º desse dispositivo, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 594/2011, na forma aprovada em Plenário, tem como finalidade

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itueta  imóvel  com  área  de

2.163,90m², situado no lugar denominado Barra do Juazeiro, no Município de Itueta.

No atendimento do interesse público, que deve nortear as ações da administração
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pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto estabelece que o bem será destinado

ao funcionamento de uma escola municipal.

No mesmo sentido,  o  art.  2º  estabelece que o bem reverterá  ao  patrimônio  do

doador se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; e o art. 3º determina que, findo

igual  prazo  sem  que  o  Município  de  Itueta  proceda  ao  registro  do  imóvel,  essa

autorização ficará sem efeito.

A transferência de domínio de bem público estadual, ainda que para outro ente da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

O projeto de lei  em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que

tratam da matéria, não representa despesas para o Erário, nem acarreta repercussão

na Lei Orçamentária. 

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 594/2011, no 2º

turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - João Vítor Xavier - Gustavo Perrella -

Ulysses Gomes - Antônio Júlio.

PROJETO DE LEI Nº 594/2011

(Redação do Vencido)

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 2.163,90m² (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
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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 se to rnará 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. 

PARECER PARA O 2° 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 altera o art. 1º e o

anexo da Lei n° 17.987, de 30/12/2008, que autoriza  o Poder Executivo a doar à

União o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma apresentada e, agora, retorna a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. 

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 667/2011 dá nova redação ao art.  1º e ao anexo da Lei n°

17.987,  de  30/12/2008,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  à  União  área  de

3.600m², situada no Município de Coronel Fabriciano, a ser desmembrada de terreno

com 22.500m², para a construção do Fórum da Justiça do Trabalho da Comarca. 

As alterações se tornaram necessárias para indicar a localização exata do bem e

identificar corretamente a parte a ser desmembrada, a fim de possibilitar a efetivação

da transferência de domínio.

Cabe ressaltar  que a alteração proposta pelo projeto de  lei  em análise está de

acordo com os preceitos legais que tratam da alienação de patrimônio público, uma

vez que atende às exigências do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da
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administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Ademais,  transformado  em lei,  não representará  despesas para  o  Erário  e  não

acarretará repercussão na Lei Orçamentária. 

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 667/2011, no 2º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana, relator - João Vítor Xavier - Gustavo Perrella -

Ulysses Gomes - Antônio Júlio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 24/5/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Donato Rocha

Júnior, ocorrido em 22/5/2011, em Borda da Mata. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Adalgiso Volpini,

ocorrido em 19/5/2011, em São Paulo - SP. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA  DA  41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 25/5/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência: Ofício nº 6/2011 (informando a abertura de vaga de Conselheiro

naquela corte), do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios e telegrama - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº

13/2011 - Projetos de Lei nºs 1.890 a 1.915/2011 - Requerimentos nºs 780 a 796/2011

-  Proposição  Não  Recebida:  Requerimento  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  -

Comunicações:  Comunicações  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  do  Deputado

Rogério Correia - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados

Sargento Rodrigues, Carlin Moura, Rômulo Viegas e Paulo Guedes - 2ª Parte (Ordem

do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação

da Presidência  -  Leitura  de Comunicações -  Discussão e Votação de Indicações:

Requerimento  do  Deputado  Bonifácio  Mourão;  aprovação;  verificação de votação;

ratificação da aprovação - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do

Sr.  Antônio  Carlos  de  Barros  Martins  para  o  cargo  de  Presidente  da  Fundação

Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -; aprovação - Indicação, feita pelo

Governador do Estado, do nome do Sr. José Elcio Santos Monteze para o cargo de

Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG -; aprovação - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr.

Gerson Barros de Carvalho para o cargo de Diretor-Geral do Departamento de Obras

Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop-MG -; aprovação - Questão de ordem -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Alencar da Silveira

Jr. - Jayro Lessa - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio
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Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio

Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem

- Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes

- Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio -  Tiago Ulisses -  Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  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

-  O  Deputado  Rômulo  Viegas,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIO Nº 6/2011

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Presidente do Tribunal de Contas, dando ciência à

Casa  da  aposentadoria  do  Conselheiro  Elmo  Braz  Soares,  publicada  no  “Minas

Gerais” de 21/5/2011.
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OFÍCIOS

Do  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 159/2011, do Deputado Inácio

Franco.

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda, e da Sra. Renata

Vilhena, Secretária de Planejamento, manifestando-se contrariamente à Proposta de

Emenda à Constituição nº 6/2011, em atenção a pedido da Comissão Especial para

emitir parecer sobre essa matéria. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição

nº 6/2011.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 271/2011,  da

Deputada Rosângela Reis.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais,  prestando  informações  relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  387  e

395/2011, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexe-se aos Projetos de

Lei nºs 387 e 395/2011.)

Do  Sr.  Nárcio  Rodrigues,  Secretário  de  Ciência  e  Tecnologia,  agradecendo  o

convite para audiência pública das Comissões de Educação, de Minas e Energia e de

Participação  Popular  em  12/5/2011  e  justificando  sua  ausência  no  evento.  (-  Às

Comissões de Educação, de Minas e Energia e de Participação Popular.)

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 337/2011, da Deputada Maria Tereza Lara.

Do Sr. Mauro Barbosa da Silva, Chefe de Gabinete do Ministério dos Transportes,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.050/2010,  da Comissão de

Transporte.

Do Sr. Carlos Augusto Tenório Dionísio, Prefeito Municipal de Cachoeira de Minas,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 974/2011, em atenção a pedido

da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 974/2011.)

Do Sr. Evandro Castanheira Lacerda, Presidente da Câmara Municipal de Lavras,

solicitando, em atenção a requerimento do Vereador  Sebastião dos Santos Vieira,

aprovado por essa Casa, o empenho desta Assembleia na aprovação da Proposta de



2000
____________________________________________________________________________

Emenda à Constituição nº 10/2011. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição

nº 10/2011.)

Do Sr. José Milton de Carvalho Rocha, Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete e

Presidente  da  Associação  Mineira  de  Municípios,  manifestando  seu  apoio  à

construção da “Estrada Parque”, no Parque Nacional do Caparaó, e pedindo o apoio

desta Casa à realização dessa obra. (- À Comissão de Turismo.) 

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG  (3),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 6 e7/20 11, do Deputado Carlin Moura, e

197/2011, do Deputado Hélio Gomes.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  informando  a

impossibilidade  de  comparecer  a  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de

Transporte em 6/5/2011, em Caeté, e indicando os Srs. Roger Gama Veloso, Diretor

de Projetos, Francisco Cardoso, Gerente de Geometria e Terraplenagem, e Leomar

Fagundes  de  Azevedo,  Consultor  Ambiental,  para  representá-lo  no  evento.  (-  À

Comissão de Transporte.)

Da Sra. Tammy Claret Monteiro, Secretária Municipal de Assistência Social de Juiz

de Fora, acusando o recebimento de convite para participar de reunião de audiência

pública  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  destinada  a  discutir  questões

relacionadas com multas de trânsito e instalação de radares fixos nesse Município e

parabenizando o Deputado Délio  Malheiros  pela autoria  do requerimento que deu

origem a essa reunião. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Da  Sra.  Maria  de  Sousa  Lima,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Saúde,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 340/2011, em atenção a pedido

da Comissão de Justiça. (- Anexem-se o ofício e a nota técnica ao Projeto de Lei nº

340/2011.)

Do Sr. Emílio Garófalo Filho, Secretário Executivo da Câmara de Comércio Exterior,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 204/2011,  da  Comissão  de

Turismo.

Da Sra. Fátima Regina França Farah, Chefe da Secretaria Executiva do Gabinete

da  Presidência  do  BNDES,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

250/2011, do Deputado Duarte Bechir.
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Da  Sra.  Heidiane  Soares  Paranhos,  do  gabinete  da  Defensoria  Pública-Geral,

agradecendo,  em nome da Sra.  Andréa  Abritta  Garzon Tonet,  Defensora  Pública-

Geral,  convite  para  participar  de  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de

Direitos Humanos em 19/5/2011, em Uberlândia, e informando a impossibilidade de a

referida autoridade comparecer a essa reunião. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do  Sr.  Humberto  Miranda  Cardoso,  Diretor  de  Gestão  Interna  da  Secretaria

Executiva  do  Ministério  da  Cultura  (2),  informando  a  liberação  dos  recursos

financeiros  que  menciona,  destinados  ao  Município  de  Belo  Horizonte  e  à

Comunidade Santo Antônio - Comuna S.A. (- 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. Juarez Távora de Freitas Júnior, Vice-Presidente da Ruralminas, solicitando

sejam  destinados  recursos  orçamentários  a  essa  Fundação.  (-  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Luiz do Couto Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco Central do

Brasil, prestando esclarecimentos a propósito de convite a servidor dessa autarquia

para  participar  de audiência  pública  da  Comissão de Defesa do Consumidor,  em

17/5/2011. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Da Sra. Marina Gomes de Carvalho Pinto, Assessora da Defensoria Pública-Geral

do  Estado,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 230/2011,  da

Deputada Ana Maria Resende e outras.

Do Sr. José Abrahão Evangelista Café, Presidente da Caixa Beneficente dos Ex-

Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais, solicitando apoio à aprovação

do Projeto de  Lei  nº  428/2011,  do Deputado Sargento  Rodrigues.  (-  Anexe-se ao

Projeto de Lei nº 428/2011.)

Do Sr. Tiaraju Pires, Superintendente da Associação Brasileira de Supermercados -

Abras -, agradecendo convite para participar de audiência pública da Comissão de

Meio Ambiente e justificando sua ausência. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do  Sr.  Wildo  Gomes  dos  Anjos,  Presidente  da  Missão  Vida,  solicitando  sejam

destinados recursos a essa entidade para aquisição de um trator e uma ambulância.

(- À Comissão de Fiscalização Financeira.)
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Do Sr. Marco Antônio Garcia de Pinho, solicitando auxílio diante das situações que

menciona,  perpetradas,  segundo  afirma,  por  Promotores  de  Justiça  e  Juízes  de

Direito deste Estado. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

TELEGRAMA

Do Sr. Wagner Antônio Policeni Parrot, Presidente da OAB Subseção Juiz de Fora,

agradecendo convite para participar de audiência pública da Comissão de Defesa do

Consumidor. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

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 COMPLEMENTAR Nº 13/2011

Altera a composição do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano,

mediante alteração da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 5° da Lei Complementar n° 89, de 2 006, fica acrescido dos seguintes

incisos VIII e IX:

“Art. 5° – (...)

VIII – um Vereador representante do Município de Belo Horizonte;

IX – dois Vereadores representantes dos demais Municípios integrantes da Região

Metropolitana de Belo Horizonte.”.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Anselmo José Domingos

Justificação: O objetivo deste projeto de lei complementar é ampliar a participação

dos  membros  do  Poder  Legislativo  municipal  na  composição  do  Conselho

Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, tendo em vista que a participação de

Vereadores aumentaria  a  integração entre  o  referido  Conselho  e  a  realidade  dos

Municípios componentes.

Considerando, entre as competências do Conselho Deliberativo, a compatibilização

de  recursos,  a  fixação  de  diretrizes,  o  acompanhamento  da  execução  do  Plano
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Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado,  a  coordenação  e  o  controle  de  funções

públicas  de  interesse  comum,  cabe  aos  seus  membros,  precipuamente,  maior

integração  com  os  Municípios  que  são  afetados  por  suas  deliberações.  Nessa

perspectiva, deve-se garantir maior número de representantes dos Municípios, e os

Vereadores, que são, por excelência, representantes da vontade dos seus eleitores,

devem participar desse colégio.

Nestes termos conto com a aprovação deste projeto de lei complementar.

- 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.

PROJETO DE LEI Nº 1.890/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.031/2007)

Cria o Programa Estadual de Financiamento ao Educando - Proefe.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  no  Estado  de  Minas  Gerais  o  Programa  Estadual  de

Financiamento ao Educando - Proefe -, destinado a alunos matriculados em escolas

de nível médio e superior.

Art.  2º  -  O Proefe tem por  objetivo o financiamento da  anuidade escolar  ou de

gastos com manutenção de alunos que comprovarem impossibilidade de pagar tais

despesas com seus próprios recursos ou os de sua família.

Art.  3º - O Programa contará com recursos do Orçamento do Estado, de fontes

indicadas pelas instituições financeiras oficiais, pelo Governador do Estado ou outros.

Art.  4º  -  A  operacionalização  do  Programa  será  responsabilidade  do  Poder

Executivo.

Art. 5º - Todo aluno matriculado em estabelecimento autorizado ou reconhecido pela

autoridade competente, comprovadas as condições exigidas pelos arts. 1º e 2º desta

lei, tem direito a requerer o financiamento.

Art. 6º - O Proefe terá sede e servidores públicos necessários ao desempenho de

suas tarefas, a critério da autoridade competente.

Art. 7º - Todas as normas e os dispositivos regulamentares relativos ao Programa,

até  mesmo  o  sistema  de  reembolso  do  benefício,  com  vistas  a  seu  efetivo

funcionamento, serão estabelecidos por decreto executivo, no prazo de 90 (noventa)
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dias a contar da data da publicação desta lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Este  projeto  de  lei  pretende  comprometer  o  poder  público  com  a

educação  de  níveis  médio  e  superior  no  Estado.  A oferta  de  vagas  em  escolas

públicas nesses dois níveis de ensino é irrisória em face da população egressa da

escola fundamental.

Justo  é  que  o  Estado  colabore,  com  financiamento  reembolsável,  conforme  as

possibilidades da parte financiada, para que se estendam as condições de acesso

aos níveis médio e superior  de ensino àqueles que não têm recursos necessários

para o pagamento de seus custos.

Este  projeto  não  pretende  agenciar  doação  de  bolsas  de  estudo.  Quer,  sim,

financiar despesas com a educação de interessados que se dispõem, conforme suas

possibilidades, a pagar tais financiamentos, uma vez formados ou profissionalizados.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.837/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.891/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.407/2009)

Dispõe  sobre  a  utilização  e  a  proteção  ambiental  das  Serras  da  Moeda  e  da

Calçada e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As Serras da Moeda e da Calçada constituem patrimônio ambiental  do

Estado e sua utilização, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, se fará em

condições  que  assegurem  a  conservação  e  a  proteção  dos  sítios  de  valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural,

nos termos desta lei, bem como da legislação de meio ambiente, em especial a Lei nº

14.309, de 19 de junho de 2002.

Art. 2º - Para a consecução do disposto nesta lei, fica adotada a área do Sinclinal

de  Moeda como unidade territorial  de planejamento das  ações do Estado para  a
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proteção  ambiental  e  o  desenvolvimento  sustentável  das  Serras  da  Moeda  e  da

Calçada, por meio de elaboração de um plano diretor de recursos hídricos superficiais

e  subterrâneos  e  de  ordenação  do  uso  e  ocupação  do  solo,  especialmente  nas

encostas e nas áreas submetidas à exploração econômica, observada a legislação

pertinente, em especial a Lei nº 13.960, de 26 de julho de 2001, e a Lei nº 12.596, de

30 de julho de 1997.

Art. 3º - Para os efeitos desta lei, consideram-se:

I  -  Serra  da Moeda o  alinhamento montanhoso que se estende desde o Bairro

Jardim Canadá, na divisa dos Municípios de Nova Lima e Brumadinho,  até o Rio

Paraopeba, no Município de Congonhas;

II - Serra da Calçada a denominação local do setor Norte da Serra da Moeda;

III - Sinclinal de Moeda a estrutura geológica que abrange parte dos territórios dos

Municípios de Belo Vale, Brumadinho, Congonhas, Itabirito, Moeda, Nova Lima, Ouro

Preto e Rio Acima, em que as camadas rochosas se mostram dobradas em forma de

arco e com a concavidade voltada para cima, na qual se inserem a Serra da Moeda, a

oeste, e a Serra das Serrinhas, a leste.

IV -  prática preservacionista a atividade técnica e cientificamente fundamentada,

imprescindível à proteção da integridade da vegetação nativa e dos sítios de valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural;

V  -  exploração  sustentável  a  exploração  do  ambiente  de  maneira  a  garantir  a

perenidade  dos  recursos  ambientais  renováveis  e  dos  processos  ecológicos,

mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente

justa  e  economicamente  viável,  e  a  integridade  dos  sítios  de  valor  arqueológico,

paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural.

Parágrafo único -  A delimitação geográfica da  área das Serras  da Moeda e da

Calçada será estabelecida em regulamento, admitido o uso de instrumento normativo

de mesmo nível hierárquico exclusivamente para fins de ampliação de sua área, sem

prejuízo de seus limites originais.

Art.  4º  -  A proteção e a utilização das Serras da Moeda e da Calçada têm por

objetivo  geral  o  desenvolvimento  sustentável  e,  por  objetivos  específicos,  a

salvaguarda da biodiversidade, dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, dos
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sítios  de  valor  arqueológico,  paleontológico,  espeleológico,  ecológico,  histórico,

científico e cultural e dos valores turísticos.

§ 1º -  Para a consecução dos objetivos previstos no “caput”,  incumbe ao poder

público, entre outras medidas e observado o zoneamento ecológico-econômico do

Estado:

I - incentivar e promover a realização de estudos técnicos e científicos específicos

em escala adequada;

II  -  identificar  áreas  de  relevante  interesse para  fins  de  proteção  do patrimônio

ambiental e cultural; 

III - cadastrar as nascentes e cursos d’água;

IV - identificar as espécies que compõem a fauna e a flora associadas;

V - incentivar a criação de reserva particular do patrimônio natural - RPPN -;

VI  -  implantar  cadastro  com  dados  georreferenciados  dos  sítios  de  valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural;

VII - promover a proteção do patrimônio cultural por meio de inventários, registros,

vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento.

§  2º  -  Na proteção e  na  utilização das  Serras  da  Moeda e  da  Calçada,  serão

observados  os  princípios  da  função  socioambiental  da  propriedade,  da  equidade

intergeracional, da prevenção, da precaução, do usuário-pagador, da transparência

das  informações  e  dos  atos,  da  gestão  democrática  e  do  respeito  ao  direito  de

propriedade.

Art.  5º - A proteção e a utilização das Serras da Moeda e da Calçada far-se-ão

dentro de condições que assegurem: 

I - a manutenção e a recuperação da vegetação e da fauna;

II - a conservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos;

III  -  o  estímulo  à  formação  de  consciência  pública  sobre  a  importância  e  a

necessidade de conservação e manutenção dos ecossistemas e dos sítios de valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural;

IV - o fomento das atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção

do equilíbrio ecológico e com a proteção dos bens culturais de natureza material e

imaterial; 
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V  -  o  disciplinamento  da  ocupação  urbana  e  rural,  de  forma  a  harmonizar  o

crescimento  econômico  com  a  manutenção  do  equilíbrio  ecológico  e  com  a

preservação dos bens culturais de natureza material e imaterial. 

Art. 6º - A supressão de vegetação nativa nas Serras da Moeda e da Calçada fica

vedada quando:

I - a vegetação: 

a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção, assim

declaradas pela União ou pelo Estado, e a intervenção ou o parcelamento do solo

puserem em risco a sobrevivência dessas espécies; 

b)  exercer a função de proteção de mananciais  ou de prevenção e controle  de

erosão;

c) exercer a função de proteção dos sítios de valor arqueológico, paleontológico,

espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural;

d) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos integrantes do

Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama -;

e)  for  necessária à criação ou à manutenção de corredor ecológico entre áreas

protegidas.

II - o proprietário ou posseiro não cumprir a legislação ambiental, em especial as

exigências da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, no que concerne às áreas de

preservação permanente e de reserva legal. 

Art.  7º  -  Os  novos  empreendimentos  que impliquem a supressão de vegetação

nativa das Serras da Moeda e da Calçada deverão ser implantados preferencialmente

em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas. 

Art. 8º - A supressão de vegetação nativa das Serras da Moeda e da Calçada para

atividades de natureza econômica sujeitas a autorização ou licenciamento ambiental

fica condicionada à compensação ambiental. 

§ 1° - A compensação ambiental a que se refere o “c aput” deste artigo será feita

mediante a destinação de área de mesma dimensão que a superfície desmatada,

com características ecológicas similares, na mesma bacia hidrográfica e, sempre que

possível,  na  mesma  microbacia  hidrográfica,  em  áreas  localizadas  no  mesmo

Município ou região metropolitana.
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§ 2º - Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental

prevista  no  “caput”  deste  artigo,  será  exigida  a  reposição florestal,  com  espécies

nativas, em área igual  à desmatada, na mesma bacia hidrográfica e, sempre que

possível, na mesma microbacia hidrográfica.

Art. 9º - A ementa da Lei nº 13.960, de 26 de julho de 2001, passa a ter a seguinte

redação:

“Declara  como área  de  proteção  ambiental  a  região  situada  nos  Municípios  de

Barão  de  Cocais,  Belo  Horizonte,  Belo  Vale,  Brumadinho,  Caeté,  Catas  Altas,

Congonhas, Ibirité, Itabirito, Mário Campos, Moeda, Nova Lima, Ouro Preto, Raposos,

Rio Acima, Santa Bárbara e Sarzedo e dá outras providências.”.

Art. 10 - O art. 1º e os §§ 4º, 5º e 6º do art. 4º da Lei nº 13.960, de 26 de julho de

2001, passam a vigorar com a seguinte alteração:

“Art.  1º  -  Sob  a  denominação  de  Área  de  Proteção  Ambiental  Sul  Região

Metropolitana de Belo Horizonte - APA Sul RMBH -, fica declarada área de proteção

ambiental a região situada nos Municípios de Barão de Cocais, Belo Horizonte, Belo

Vale, Brumadinho, Caeté, Catas Altas, Congonhas, Ibirité,  Itabirito,  Mário Campos,

Moeda, Nova Lima, Ouro Preto, Raposos, Rio Acima, Santa Bárbara e Sarzedo, com

a delimitação geográfica constante no anexo desta lei.

Art. 4º - (...)

§ 4º - O Sistema de Gestão da APA Sul RMBH terá prazo de três meses para a

manifestação de anuência sobre projetos voltados para a implantação ou ampliação

de empreendimentos sujeitos a autorização ou licenciamento ambiental pelos órgãos

competentes.

§ 5º -  Nas áreas urbanas consolidadas e nas de expansão urbana previstas no

plano diretor dos Municípios, localizadas na APA Sul RMBH, não poderá ser exigida a

manifestação de anuência do Sistema de Gestão da unidade de conservação para

concessão  de  autorização  municipal  para  construção  ou  ampliação  de

empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais;

§ 6º - O disposto no § 5º deste artigo não se aplica às zonas de expansão urbana

previstas em plano diretor municipal quando localizadas nas Serras da Moeda e da

Calçada.
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Art. 11 - O anexo da Lei nº 13.960, de 26 de julho de 2001, passa a vigorar na

forma do anexo desta lei.

Art.  12 -  A ação ou  a  omissão  de pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  importem

inobservância aos preceitos desta lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à

flora,  à fauna, aos demais atributos naturais e ao patrimônio cultural sujeitam os

infratores às sanções previstas em lei, em especial as dispostas na Lei Federal nº

9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e seus decretos regulamentadores e na Lei nº

14.309, de 19 de junho de 2002. 

Art. 13 - Os órgãos competentes adotarão as providências necessárias para o

rigoroso e fiel cumprimento desta lei e estimularão estudos técnicos e científicos

visando à conservação e ao manejo racional das Serras da Moeda e da Calçada, de

sua biodiversidade e dos sítios de valor arqueológico, paleontológico, espeleológico,

ecológico, histórico, científico e cultural.

Art. 14 - Ficam vedadas, enquanto esta lei não for regulamentada, a aprovação e

a implantação de novos empreendimentos e atividades nas Serras da Moeda e da

Calçada, bem como a expansão dos empreendimentos e atividades já implantados,

ressalvados  os  casos  de  processo  de  licenciamento  de  qualquer  natureza  em

tramitação nos órgãos públicos e ainda:

I - as atividades de segurança pública e proteção sanitária;

II  -  as  obras  essenciais  de  infraestrutura  destinadas  aos  serviços  públicos  de

transporte, saneamento e energia;

III - a implantação de área verde pública em área urbana;

IV - a pesquisa científica e tecnológica;

V - as obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e

condução de efluentes tratados;

VI - as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa,

como prevenção, combate e controle do fogo, controle de erosão, erradicação de

invasoras  e  proteção  de  plantios  com  espécies  nativas,  e  dos  sítios  de  valor

arqueológico,  paleontológico,  espeleológico,  ecológico,  histórico,  científico  e

cultural.
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Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 11 da Lei nº 13.960, de 26 de julho de 2001)

Memorial descritivo da APA Sul RMBH

O memorial  descritivo da APA Sul RMBH foi elaborado com base nas cartas do

IBGE, escala 1:50.000 - Folhas: SE-23-Z-C-VI-3 Belo Horizonte; SF-23-X-A-III-1 Rio

Acima; SF-23- X-A-III-2 Acuruí; SE- 23-Z-C-VI-4 Caeté; SF-23-X-A-I-1 Catas Altas;

SF-23-X-A-VI-1-MI- 2609-1 Conselheiro Lafaiete; SF-23-X-A-III-3-MI- 2573-3 Itabirito;

SF-23-X-A-II-2  Brumadinho;  SF-23-X-A-III-4-MI-  2573-4  Ouro  Preto  e  escala

1:100.000  -  Folha  SE-23-Z-D-IV  Itabira  e  tem  a  seguinte  descrição:  “inicia-se  no

encontro da antiga estrada BH-Nova Lima e o aqueduto da Copasa-MG (ponto 1);

daí, segue por esta estrada em direção à cidade de Nova Lima até seu encontro com

a  divisa  municipal  de  Belo  Horizonte  e  Sabará  (ponto  2);  segue  por  esta  divisa

intermunicipal até a nascente do Córrego Triângulo e daí, a jusante desse córrego,

até sua confluência com o Córrego Cubango ou André Gomes (ponto 3);  segue a

montante deste córrego até seu cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica

1.100m (mil e cem metros) (ponto 4); segue por esta curva de nível até seu encontro

com o segundo afluente da margem esquerda do Córrego do Jambreiro, de montante

para jusante (ponto 5); segue a jusante desse canal até seu encontro com o Córrego

do Jambreiro (ponto 6); segue a jusante desse córrego até sua confluência com o

Córrego Carioca (ponto 7); segue a montante deste córrego até sua confluência com

o Córrego Carrapato (ponto 8); segue em direção à nascente deste córrego até a MG-

030 (ponto 9); segue por esta rodovia, no rumo E, até seu cruzamento com o Córrego

Estrangulado (ponto 10); segue a jusante deste córrego até sua confluência com o

Ribeirão da Mutuca (ponto 11); segue a jusante deste ribeirão até sua confluência

com o Ribeirão dos Cristais - Folha SF-23-X-A- III-1 Rio Acima (ponto 12); segue a

jusante deste ribeirão até sua confluência com o primeiro afluente da margem direita,

de montante para jusante, após o Córrego dos Pires (ponto 13); segue a montante

deste córrego até o divisor de águas entre o Ribeirão dos Cristais e o Córrego Bela

Fama (ponto 14); segue por esse divisor, em direção N, infletindo para E e SSE, até o

Rio  das Velhas (ponto  15);  segue a jusante  deste  rio  até  sua confluência  com o
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Ribeirão  da  Prata  -  Folha  SE-23-Z-C-VI-3  Belo  Horizonte  (ponto  16);  segue  a

montante deste ribeirão até sua confluência com o Córrego da Cachoeira - Folha SE-

23-Z-C-IV-4 Caeté (ponto 17); segue a montante deste córrego até sua nascente na

Serra  do  Espinhaço  (ponto  18);  segue  por  esse  divisor,  em  direção  NE,  até  a

nascente  do  Córrego  Vieira  (ponto  19);  segue  a  jusante  deste  córrego  até  sua

confluência com o Rio São João (ponto 20);  segue a montante deste rio  até sua

confluência com o Córrego Lagoa do Fundão - Folha SF-23-X-A-III-2 Acuruí (ponto

21); segue a montante deste córrego até sua nascente (ponto 22); segue no rumo SE,

ultrapassando o divisor de águas, até a nascente do Córrego Botafogo (ponto 23);

segue a jusante deste córrego até sua confluência com o Rio Conceição (ponto 24);

segue a jusante do Rio Conceição até sua confluência com o Ribeirão Caraça - Folha

SE-23- Z-D-IV Itabira (ponto 25); segue a montante deste ribeirão até sua confluência

com o Córrego Brumadinho - Folha SF-23-X-B-I-1 Catas Altas (ponto 26); segue a

montante deste córrego até sua confluência com o Córrego Quebra-Ossos (ponto 27);

segue a montante deste córrego até seu cruzamento com a curva de nível de cota

altimétrica 1.000m (mil metros) (ponto 28); segue por essa curva de nível, em direção

preferencial S-SE, até o cruzamento com o Ribeirão Maquiné (ponto 29); segue a

montante deste ribeirão até sua nascente, e,  daí,  até o divisor de águas entre os

Córregos Quebra-Ossos e Paracatu (ponto 30); segue por esse divisor, em direção S,

até o limite dos Municípios de Santa Bárbara e Mariana (ponto 31); segue em direção

preferencial  SW, acompanhando os limites entre os Municípios de Santa Bárbara-

Mariana,  Santa  Bárbara-Ouro  Preto  e  Santa  Bárbara-Itabirito,  até  o  ponto  cotado

1.627m (mil seiscentos e vinte e sete metros), na Serra do Espinhaço - Folha SF-23-

X-A-III-2  Acuruí  (ponto  32);  segue  em  direção  SW,  pelo  divisor  de  águas  dos

Córregos do Lobo e Curral de Pedras, até seu encontro com o Rio das Velhas (ponto

33); segue a jusante do Rio das Velhas até a represa do Rio de Pedras (ponto 34);

daí, segue a margem sul dessa represa, em direção W, até o encontro com o Córrego

Farinha Seca (ponto 35); segue a montante deste córrego até sua confluência com o

Córrego das Palmeiras (ponto 36); segue a montante deste córrego, passando pela

Folha SF- 23-X-A-III-2-MI- 2573-4 Ouro Preto, até sua nascente - Folha SF-23- X-A-

III-1-MI-  2573-3 Rio Acima (ponto 37);  segue pelo divisor de águas dos Córregos
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Chancudo e Água Suja, passando pelos pontos cotados 1.053m (mil e cinqüenta e

três  metros),  1.082m (mil  e  oitenta e dois  metros)  e 1.083m (mil  e  oitenta  e três

metros), até a coordenada 7.764.000 N (ponto 38); segue por esta coordenada, em

direção W, até o cruzamento com o Rio Itabirito (ponto 39); segue a montante desse

rio até sua confluência com o Córrego da Onça (ponto 40); segue a montante deste

córrego até sua confluência com o Córrego Sumidouro (ponto 41); segue a montante

deste córrego até seu encontro com o terceiro canal de drenagem da margem direita,

de montante para jusante (ponto 42); segue a montante deste canal de drenagem até

sua nascente (ponto 43); daí, passa pelo divisor de águas dos Córregos Sumidouro e

Carioca até a nascente do sétimo afluente da margem esquerda do Córrego Carioca,

de  montante  para  jusante  (ponto  44);  segue  a  jusante  desse  afluente  até  seu

encontro com o Córrego Carioca -  Folha SF-23-X-A-III-3-MI-2573-3 Itabirito (ponto

45); segue a montante deste córrego até sua nascente na Serra das Serrinhas (ponto

46); segue em direção S-SE até o ponto cotado 1.239m, ao sul do Córrego Mato da

Fábrica (ponto 46-1);  inflete para S-SW até o ponto cotado 1.199m, no divisor de

águas do Córrego do Braço e Córrego Quebra-Pau (ponto 46-2); inflete para SE até o

ponto de cota 1.130m, no interflúvio do Córrego Filipe e do Ribeirão Carioca (ponto

46-3); daí, segue na direção E até o ponto de cota 1.079m (ponto 46-4); segue na

direção SE até o ponto de cota 1.251m, na cabeceira do Córrego do Sapateiro (ponto

46-5); segue na direção E até encontrar o Ribeirão Sardinha (ponto 46-6); daí, para

montante,  segue  o  curso  do  Ribeirão  Sardinha até  a  confluência  com  o  Córrego

Lagoa dos Porcos e, ainda para montante pelo curso deste último, até a confluência

com  o  Moinho  Velho  (ponto  46-7);  daí,  toma  a  direção  S,  ultrapassa  o  Ribeirão

Burnier, até o ponto de cota 1.270m (ponto 46-8); inflete para S-SW até o ponto de

cota 1.057m, nas proximidades da Capela de São Sebastião (ponto 46-9); daí, segue

para W, cruza a BR-040 e prossegue até o ponto de cota 1.022m (ponto 46-10);

inflete para W-SW até o ponto de cota 1.018m, no divisor de águas dos Córregos

Santo Antônio e Pilar (ponto 46-11); deste ponto, segue por SW até o ponto de cota

957m, nas proximidades da sede da antiga Fazenda Paraopeba (ponto 46-12); ainda

na direção SW, segue até ponto na margem direita do Rio Paraopeba, na Usina da

Companhia Paulista de Ferro Liga (ponto 46-13);  daí segue para jusante pelo Rio
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Paraopeba até a Usina Hidrelétrica do Salto (ponto 46-14); desse ponto, na direção

NE, até o ponto de cota 1.135m, no divisor de águas do Córrego do Grilo com o

Ribeirão da Barra (ponto 46-15); daí para NW até o ponto de cota 1.117m (mil cento e

dezessete  metros),  no  divisor  de  águas  do Ribeirão  da  Barra  com o  Córrego da

Barrinha (ponto 46-16); daí segue para N até o ponto de cota 1.139m (mil cento e

trinta e nove metros), na margem direita do Córrego Pessegueiro (ponto 46-17); daí,

segue na direção NW, até o ponto de cota 1.179m (mil cento e setenta e nove metros)

próximo da cabeceira do Córrego Grota do Gentil (ponto 46-18); daí, segue para NW,

ultrapassando o Ribeirão São Caetano e pela sua margem direita atingindo o ponto

de  cota  1.051m  (mil  e  cinqüenta  e  um  metros)  (ponto  46-19);  inflete  para  NE,

ultrapassa  o  Córrego  da  Samambaia  até  um  ponto  na  cabeceira  do  Córrego

Campinho (ponto 46-20); segue a jusante deste córrego até sua confluência com o

Córrego Três Barras - folha SF- 23-X-A-II-2 Brumadinho (ponto 50); segue a jusante

deste córrego até seu sétimo afluente da margem direita  a partir  deste ponto,  de

montante para jusante (ponto 51); segue a montante deste afluente até sua nascente

e, daí, até o divisor de águas dos Córregos da Estiva e Três Barras (ponto 52); segue

por  este divisor,  em direção W, até  a  nascente do  segundo afluente  da margem

esquerda do Ribeirão Aranha, de montante para jusante (ponto 53); segue a jusante

deste afluente até o Ribeirão Aranha (ponto 54); segue, em direção N, até a curva de

nível de cota altimétrica 900m (novecentos metros) (ponto 55); segue por esta curva,

em direção NE, infletindo para NW, até a nascente do décimo afluente da margem

esquerda do Ribeirão Piedade, de montante para jusante (ponto 56); segue a jusante

deste  afluente  até  sua  confluência  com  o  Ribeirão  Piedade  (ponto  57);  segue  a

montante deste ribeirão até sua confluência com o Córrego Pau Branco (ponto 58);

segue a montante  deste córrego até  seu encontro  com a curva  de  nível  de cota

altimétrica 1.100m (mil e cem metros) - folha SF-23-X-A-III-1 Rio Acima (ponto 59);

segue por esta curva de nível até a nascente do oitavo afluente da margem esquerda

do  Córrego  Fundo,  de  montante  para  jusante  -  folha  SF-23-X-A-II-2  Brumadinho

(ponto 60); segue a jusante deste afluente até sua confluência com o Córrego Fundo

(ponto 61);  segue a jusante deste córrego até sua confluência com o Córrego da

Areia (ponto 62); segue a jusante deste córrego até sua confluência com o Ribeirão
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Casa Branca (ponto 63); segue a montante deste ribeirão até seu encontro com o

Córrego da Índia (ponto 64); segue a montante deste córrego até seu encontro com a

curva de nível de cota altimétrica 900m (novecentos metros) (ponto 65); segue por

esta curva de nível, em direção preferencial W e posteriormente N e E, contornando a

Serra  Três Irmãos,  até o  encontro  com o Córrego Camargo (ponto 66);  segue  a

montante  deste  córrego  até  atingir  a  curva  de  nível  de  cota  altimétrica  980m

(novecentos e oitenta metros) (ponto 67); segue por esta curva de nível até atingir a

nascente do terceiro afluente da margem esquerda do Córrego Taboão, de montante

para jusante (ponto 68); segue a jusante deste afluente até atingir a curva de nível de

cota altimétrica 920m (novecentos e vinte metros) (ponto 69); segue por esta curva de

nível até atingir o quinto afluente da margem direita do Córrego Taboão (ponto 70);

segue  a  montante  deste  afluente  até  atingir  a  curva  de  nível  de  cota  altimétrica

1.000m  (mil  metros)  (ponto  71);  segue  por  esta  curva  de  nível,  em  direção

preferencial NE, até o cruzamento com o Córrego Barreirinho (ponto 72); segue a

montante deste córrego até o cruzamento com a curva de nível de cota altimétrica

1.040m (mil e quarenta metros) (ponto 73); segue por esta curva de nível em direção

preferencial  NE,  até  atingir  o  divisor  de  águas  da bacia  de  captação do Córrego

Barreiro, situada no ponto de coordenadas 20º00' Lat S e 44º00’ Long W (ponto 74);

segue por este divisor de águas, em direção preferencial N, até a curva de nível de

cota altimétrica 980m (novecentos e oitenta metros) - folha SE-23-2C-V-4 Contagem

(ponto  75);  segue por  esta  curva,  em  direção  E,  até  seu encontro  com  o  quinto

afluente da margem esquerda do Córrego Barreiro, de jusante para montante (ponto

76); segue a montante deste afluente até o encontro com a curva de nível de cota

altimétrica 1.040m (mil e quarenta metros) - folha SE-X-A- III-1 Rio Acima (ponto 77);

segue por esta curva, em direção preferencial  NE,  até o encontro com o terceiro

afluente  da  margem esquerda do Córrego Cercadinho,  de  montante  para  jusante

(ponto 78); segue por este afluente, a jusante, até sua confluência com o Córrego

Cercadinho (ponto 79); segue em direção SSE até o ponto cotado 1.165m (mil cento

e sessenta e cinco metros), no divisor de águas dos Córregos Cercadinho e Leitão

(ponto  80);  segue  em  direção  E  até  encontrar  as  coordenadas  610.000m  E  e

6.791.000m N (ponto 81); segue por esta coordenada, em direção S, até o divisor de
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águas entre o Ribeirão da Mutuca e o Córrego Cercadinho (ponto 82); segue por este

divisor, em direção NE, até a curva de nível de cota altimétrica 1.160m (mil cento e

sessenta metros) (ponto 83); segue por esta curva, em direção NE, até a nascente do

Córrego do Acaba Mundo (ponto 84); segue a jusante deste córrego até seu encontro

com a curva de nível de cota altimétrica 1.100m (mil e cem metros) (ponto 85); segue

por  esta  curva  de  nível  até  seu  encontro  com  o  primeiro  afluente  da  margem

esquerda do Córrego da Mangabeira, de montante para jusante (ponto 86); segue a

montante deste afluente até sua nascente e, daí, até seu encontro com a curva de

nível de cota altimétrica 1.200m (mil e duzentos metros) (ponto 87); segue por esta

curva de nível até o divisor de águas dos Córregos da Mangabeira e da Serra (ponto

88); segue por este divisor, em direção NE, até a curva de nível de cota altimétrica

1.000m (mil metros) (ponto 89); segue em direção ENE até o divisor de águas dos

Córregos São Lucas e da Serra (ponto 90); segue por este divisor, em direção ENE,

até  o  ponto  mais  próximo  da  nascente  do  Córrego  São  Lucas  e,  daí,  até  esta

nascente (ponto 91); segue a jusante deste córrego até o aqueduto da Copasa-MG

(ponto 92); segue por este aqueduto até o ponto inicial desta descrição”.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

André Quintão

Justificação: Como uma das medidas para se promover o acautelamento ambiental

e cultural das Serras da Moeda e da Calçada, o Relatório Final da Comissão Especial

das Serras da Moeda e da Calçada recomendou à Comissão Especial para Emitir

Parecer  sobre a  Proposta de Emenda à Constituição nº  16/2007 a aprovação da

proposição na forma da minuta de substitutivo que encaminhou.

No substitutivo, as Serras da Moeda e da Calçada passam a constituir-se como

patrimônio ambiental do Estado, em que a utilização de seus espaços territoriais, até

quanto ao uso dos recursos naturais, deverá ser disciplinada, por meio de lei,  em

condições  que  assegurem  a  conservação  e  a  proteção  dos  sítios  de  valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural.

Essa orientação no trato constitucional da matéria foi sugerida por duas razões. A

primeira  é a insegurança jurídica  da  efetivação do tombamento por  lei,  diante  do

entendimento do STF manifestado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.706-
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4, segundo o qual tombamento é ato privativo do Poder Executivo. A segunda, porque

os estudos realizados e as discussões travadas demonstrarem a existência de áreas

na  serra  que  não  necessitam  da  proteção  prevista  na  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 16/2007, a exemplo dos condomínios residenciais Retiro das Pedras,

Serra dos Manacás e Retiro do Chalé.

Para a Comissão, os estudos apontaram para a necessidade de o Estado dispor de

uma política específica para o Sinclinal de Moeda, focando especialmente as Serras

da  Moeda  e  da  Calçada  e  orientando-se  pelo  princípio  do  desenvolvimento

sustentável, para compatibilizar a ocupação urbana e rural e o exercício de atividades

econômicas  com  a  preservação  e  conservação  de  áreas  de  relevante  interesse

ambiental e cultural.

O projeto de lei que ora apresentamos propõe um modelo de gestão para as Serras

da Moeda e da Calçada tomando como ponto de partida o Sinclinal de Moeda. De

acordo com os estudos técnicos que chegaram às mãos da Comissão Especial, os

recursos  hídricos  existentes  na  área  de  abrangência  do  sinclinal  devem  receber

cuidado especial do poder público, tendo em vista a sua importância para a recarga

de aquíferos e alimentação de mananciais utilizados para o abastecimento público da

Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para isso, propomos alteração na lei da APA

Sul RMBH, com o objetivo de incluir toda a área do sinclinal no âmbito dessa unidade

de conservação e estabelecer a obrigatoriedade de se implantar um plano de gestão

dos recursos hídricos locais.  É importante esclarecer que atualmente apenas uma

parte do sinclinal integra a APA Sul RMBH.

No projeto, a área do sinclinal ocupa lugar de destaque na APA Sul RMBH. Para

ela, são estabelecidas obrigações específicas. Além do plano mencionado, cuidamos

do disciplinamento do uso e ocupação do solo, especialmente nas encostas e nas

áreas submetidas à exploração econômica.

A seu turno, as Serras da Moeda e da Calçada recebem um tratamento diferenciado

no sinclinal.  Assim, declaramos as serras como patrimônio ambiental  do Estado e

disciplinamos as formas de proteção ambiental e cultural e de intervenção econômica

compatíveis com a área.

Nos  arts.  3º  e  4º  do  projeto,  conceituamos  Serras  da  Moeda  e  da  Calçada  e
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estabelecemos os objetivos gerais e específicos da política de proteção ambiental

dessas áreas.  Entre os  objetivos específicos,  merecem destaque:  a realização de

estudos técnicos e científicos específicos em escala adequada;  a identificação de

áreas de relevante interesse para fins de proteção do patrimônio ambiental e cultural;

a  implantação  de  cadastro  com  dados  georreferenciados  dos  sítios  de  valor

arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico e cultural. 

No art.  6º do projeto, enumeramos os casos em que a supressão da vegetação

nativa nas Serras da Moeda e da Calçada não será permitida.

Nos arts. 7º e 8º, são estabelecidas as condicionantes para a implantação de novos

empreendimentos exclusivamente para as  Serras  da Moeda e da Calçada.  Esses

empreendimentos deverão ser implantados preferencialmente em áreas degradadas

ou  substancialmente  alteradas,  mediante  compensação  ambiental,  na  forma  de

destinação de área de mesma dimensão que a superfície  desmatada,  na mesma

bacia hidrográfica e, na medida do possível, na mesma microbacia hidrográfica.

Como  ficou  demonstrado  nos  trabalhos  da  Comissão  Especial  das  Serras  da

Moeda e da Calçada, a matéria é controvertida e bastante complexa. Assim, o projeto

que ora apresentamos tem, além da missão de inaugurar um amplo debate nesta

Casa, a intenção de contribuir para a edificação de um instrumento normativo que

atenda aos interesses do Estado, da sociedade e do patrimônio ambiental e cultural

da região.

-  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 1.892/2011

Altera a Lei n° 13.768, de 1° de dezembro de 2000, que dispõe sobre a propaganda

e a publicidade promovidas por  órgão público  ou  entidade sob controle  direto  ou

indireto do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O “caput” e os incisos III, VI e VII do a rt. 1º da Lei nº 13.768, de 1º de

dezembro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1° -  A propaganda e a publicidade promovidas por órgãos e entidades das

administrações direta e indireta do Poder Executivo atenderão às seguintes diretrizes:
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(…)

III - busca da regionalização da comunicação, inclusive visual;

(…)

VI - eficiência, transparência e racionalidade na aplicação de recursos;

VII - avaliação sistemática das metas e dos resultados.”.

Art. 2° - Fica acrescentado à Lei nº 13.768, de 200 0, o seguinte art. 2°-A:

“Art.  2°-A -  Na  publicidade  e  na  propaganda  promovi das  pelos  órgãos  e  pelas

entidades a que se refere o art. 1º, serão destinados 5% (cinco por cento) do tempo

contratado à veiculação de campanhas de combate às drogas ilícitas, ao alcoolismo e

ao tabagismo.

§ 1° -  No caso da publicidade e da  propaganda veicu ladas por  meio impresso,

serão destinados 5% (cinco por cento) do espaço total contratado à veiculação das

campanhas de que trata o “caput” deste artigo.

§  2° -  Excluem-se  das  disposições  deste  artigo  os  c omunicados  urgentes  à

população e as publicações oficiais promovidas pelos órgãos e pelas entidades a que

se refere o art. 1°.".

Art. 3º - No caso da propaganda e da publicidade promovidas por órgão ou entidade

das administrações direta e indireta do Poder Executivo com contrato em vigor na

data  de  publicação  desta  lei,  serão  destinados  5%  (cinco  por  cento)  do  tempo

contratado restante à veiculação das campanhas a que se refere o art. 2°-A da Lei n°

13.768, de 2000, acrescentado por esta lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Carlos Henrique

Justificação: É necessária uma preocupação maior com o combate a drogas ilícitas

e também com o tabagismo e o alcoolismo. É notável o número de cidadãos que são

acometidos de doenças graves que resultam do consumo dessas drogas, inclusive

jovens,  que  perdemos  devido  ao  seu  envolvimento  com  o  mundo  do  crime,

diretamente financiado pelo tráfico.

A cada dia, aumentam os prejuízos para a sociedade decorrentes de acidentes e

crimes financiados direta ou indiretamente pelo comércio de drogas ilícitas, como o
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cigarro e bebidas alcóolicas, e ilícitas.

Este  projeto  prevê  a  destinação  de  5%  do  tempo  contratado  por  órgãos  ou

entidades da administração do Poder Executivo para publicidade e propagandas à

veiculação de campanhas de combate às drogas lícitas e ilícitas.

Em  razão  do  importante  papel  que  a  publicidade  cumpre  como  ferramenta  de

informação popular, essa medida se tornará muito efetiva quanto ao esclarecimento

da  população  que  tem  acesso  a  tal  publicidade  no  que  se  refere  aos  efeitos

prejudiciais do financiamento e do consumo de drogas. Assim sendo, as propagandas

realizadas sob administração do Estado podem contribuir para instruir a população,

de maneira  a reduzir  o  o  consumo e,  consequentemente,  os  efeitos  nocivos  das

drogas ilícitas, do tabagismo e do alcoolismo.

- 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 1.893/2011

Declara  de  utilidade pública  a  entidade Obra Social  Monte  Oreb,  com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Social Monte Oreb,

com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Duilio de Castro

Justificação: A Obra Social Monte Oreb é entidade que objetiva, através de suas

ações,  proporcionar  o bem-estar  social  com projetos  direcionados  para o  alcance

cada  vez  maior  da  dignidade  da  pessoa  humana  em  diversos  âmbitos,  como o

combate à fome e à pobreza, a realização de programas comunitários com atividades

implementadas nas áreas da cultura,  da educação,  dos esportes,  da saúde,  para

auxiliar as pessoas portadoras de deficiência.

Para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o

apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 1.894/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Santa Luzia, com

sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Santa Luzia, com sede no Município de Formiga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Comunitária do Bairro Santa Luzia, com sede no Município de Formiga.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como finalidade estimular  a  união  dos  moradores  da  comunidade,  incentivando e

promovendo o entrosamento e a participação comunitária; identificar os problemas e

as  carências  da  comunidade;  planejar  e  coordenar  a  solução  desses  problemas,

incentivando  a  comunidade  a  participar  desse  trabalho;  incentivar  qualquer  outro

movimento, grupo ou trabalho em prol da comunidade, prestando-lhe apoio; verificar

permanentemente a condição da infraestrutura da comunidade, principalmente nas

áreas de saúde, saneamento básico, educação, urbanização, lazer e comunicação;

desenvolver ações que visam à proteção da saúde, da maternidade, da infância e da

velhice, sensibilizando a população e o poder público para implantação de serviços e

programas que promovam e previnam a saúde e propiciem o bem-estar dos grupos

citados; combater a fome e a pobreza através de atividades de promoção humana, de

campanhas para doações de cestas básicas e agasalhos e de grupos produtivos;

promover ações que concorram para a integração do deficiente físico e mental na

sociedade; promover a integração dos moradores do Bairro Santa Luzia no mercado

de  trabalho,  encaminhando-os  a  escolas  profissionalizantes  e  a  cursos  de

capacitação, qualificação e requalificação profissional; estudar e obter soluções para

os  problemas  da  comunidade,  encaminhando-os  às  autoridades  competentes,
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quando  for  o  caso;  lutar  pela  preservação  do  meio  ambiente  local  e  de  suas

adjacências e participar, junto com outras associações de moradores, de atividades

que visem interesses comuns. 

Como 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,  e  por  desenvolver  importante  trabalho  de  afirmação  das  ações  de

desenvolvimento local, torna-se justa a sua declaração de 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 do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.895/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matipó a área que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Matipó área de

2.351,70m² (dois mil trezentos e cinquenta e um vírgula setenta metros quadrados), a

ser desmembrada de área total de 5.831,87m² (cinco mil  oitocentos e trinta e um

vírgula  oitenta  e  sete  metros  quadrados),  localizada  no  Município  de  Matipó,

registrada sob o nº 100, às fls.  87 a 88 do Livro 100, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Abre-Campo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à

construção da Escola Municipal de 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 art. 1º, parágrafo único. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

José Henrique 

Justificação: A escola a ser construída atenderá a demanda de cerca de 800 alunos

e  funcionará  nos  períodos  diurno  e  noturno,  com  educação  infantil,  ensino
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fundamental (anos iniciais) e EJA fundamental (anos iniciais). Está localizada em área

onde a população necessita de apoio educacional de qualidade.

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 1.896/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro dos Santos, com

sede no Município de Paraguaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro dos

Santos, com sede no Município de Paraguaçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação Comunitária do Bairro dos Santos

consiste  em  promover  serviços  que  possam  contribuir  com  o  fomento  e  a

racionalização das explorações agropecuárias e não agropecuárias, para melhorar as

condições  de  vida  dos  associados,  proporcionar  a  integração  entre  a  classe  de

associados  e  seus  dependentes,  atividades  econômicas,  culturais,  desportivas  e

sociais;  melhoria  das  condições  de  vida  das  famílias;  desenvolver  canais  de

comercialização dos produtos e serviços de seus associados; firmar convênios com

associações  congêneres,  autarquias  federais,  estaduais,  municipais  e  outras;

promover a assistência à criança, ao adolescente, às gestantes e aos anciãos. 

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação a 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 1.897/2011

Declara de utilidade pública a Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e
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Agrônomos, 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  Regional  dos

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, com sede no Município de São Sebastião do

Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  principal  finalidade  da  Associação  Regional  dos  Engenheiros,

Arquitetos  e  Agrônomos  consiste  na  participação  consciente  e  na  colaboração

recíproca, para a melhoria das condições de atuação profissional de seus associados

e da qualidade de vida da sociedade, na sua área de atuação territorial;  além de

promover o intercâmbio cultural, técnico, social e desportivo com outras entidades e

atividades culturais, técnicas, sociais e desportivas.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.898/2011

Autoriza  o  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  -  DER-MG  -  a  assumir  o

controle e a manutenção da estrada que liga o Município de Itaguara ao de Carmo do

Cajuru.

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 Itaguara ao de Carmo do Cajuru.

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, 25 de maio de 2011.
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Carlin Moura

Justificação: O Município de Itaguara possui estrada que o liga ao de Carmo do

Cajuru. Considerando o início da estrada no entroncamento da MG-260, entre a BR-

381 e o Município de Cláudio, esta passa pela Comunidade dos Vilelas, margeando o

Rio  Pará  e  a  Represa  do  Cajuru,  findando  em  Carmo do Cajuru,  com extensão

aproximada de 35km.

A “Estrada dos Vilelas”,  apesar  de ser  apenas patrolada,  tem uma considerável

demanda, haja vista sua utilização pelo transporte público intermunicipal e até mesmo

por veículos particulares e de transporte de cargas. Sua grande utilização dá-se em

virtude de o trajeto ser menos que a metade dos quase 80km de estrada asfaltada

que liga a BR-381 a Divinópolis, Carmo do Cajuru e região.

A mencionada estrada necessita de encampamento, 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  o  encampamento,  a  conservação  e  a  manutenção  das

estradas.

Em razão do exposto, solicito a aprovação deste projeto pelos nobres colegas.

- 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 1.899/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.142/2007)

Institui o Programa Universidade para Todos - ProUni-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Programa  Universidade  para  Todos  -  ProUni-MG  -,

destinado à concessão de bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de

50% (cinquenta por cento), meia-bolsa, para cursos de graduação e seqüenciais de

formação específica, em instituições privadas de ensino superior do Estado de Minas

Gerais, com ou sem fins lucrativos.

§ 1º - A bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros com residência fixa
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nos  Municípios  de  Minas  Gerais,  há  pelo  menos  dois  anos,  não  portadores  de

diploma de curso superior, cuja renda familiar “per capita” não exceda o valor de até

um salário mínimo e meio.

§ 2º - A bolsa de estudo parcial de 50% (cinquenta por cento) será concedida a

brasileiros com residência fixa nos Municípios de Minas Gerais, há pelo menos dois

anos, não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar “per capita”

não exceda o valor de até três salários mínimos.

§ 3º - Para os efeitos desta lei, bolsa de estudo refere-se às semestralidades ou

anuidades escolares fixadas com base na Lei Federal nº 9.870, de 23 de novembro

de 1999.

§ 4º - Para os efeitos desta lei, a bolsa de estudo parcial de 50% (cinqüenta por

cento),  meia-bolsa,  deverá  ser  concedida,  considerando-se  todos  os  descontos

regulares  oferecidos  pela  instituição,  até  mesmo  aqueles  dados  em  virtude  do

pagamento pontual das mensalidade.

Art. 2º - A bolsa será destinada:

I  -  a estudante que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede

pública ou em instituições privadas, localizadas no Estado de Minas Gerais;

II - a estudante portador de necessidades especiais, nos termos da lei;

III  -  A professor  da  rede  pública  de  ensino,  para  os  cursos  de  Licenciatura  e

Pedagogia,  destinados  à  formação  do  magistério  da  educação  básica,

independentemente da renda a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 1º.

§ 1º - Somente poderá se inscrever no ProUni-MG, o interessado que não esteja

contemplado por nenhum outro programa similar.

§ 2º - A manutenção da bolsa pelo beneficiário, observado o prazo máximo para a

conclusão do curso de graduação ou seqüencial de formação específica, dependerá

do cumprimento de requisitos de desempenho acadêmico, estabelecidos em normas

expedidas por decreto regulamentador a ser expedido pelo Poder Executivo Estadual.

Art. 3º - O estudante a ser beneficiado pelo ProUni-MG será pré-selecionado pelos

resultados e pelo perfil socioeconômico do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem

ou  por  outros  critérios  a  serem  definidos  pelo  órgão  gestor  do  Programa,  a  ser

definido pelo Poder Executivo por meio de decreto regulamentador, e, na etapa final,
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selecionado pela instituição de ensino superior,  segundo seus próprios  critérios,  à

qual competirá, também, aferir as informações prestadas pelo candidato.

Parágrafo  único  -  O  beneficiário  do  ProUni-MG  responde  legalmente  pela

veracidade e autenticidade das informações socioeconômicas por ele prestadas.

Art. 4º - Todos os alunos da instituição, até mesmo os beneficiários do ProUni-MG,

estarão  igualmente  regidos  pelas  mesmas  normas  e  regulamentos  internos  da

instituição.

Parágrafo único - O estudante beneficiário do ProUni-MG poderá prestar serviços

comunitários,  nos termos de normas expedidas  pelo órgão gestor,  aplicando-se à

atividade o disposto na Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.

Art. 5º - A instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins

lucrativos  não  beneficente,  poderá  aderir  ao  ProUni-MG  mediante  assinatura  de

termo de adesão, cumprindo-lhe oferecer, no mínimo, uma bolsa integral para cada

nove estudantes pagantes regularmente matriculados em cursos efetivamente nela

instalados.

§ 1º - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo às turmas iniciais de cada curso e

turno  efetivamente  instalados  a  partir  do  primeiro  processo  seletivo  posterior  à

publicação desta  lei,  até  atingir  as  proporções estabelecidas para o conjunto  dos

estudantes  de  cursos  de  graduação  e  seqüencial  de  formação  específica  da

instituição.

§ 2º - O termo de adesão terá prazo de vigência de dez anos, contado da data de

sua assinatura, renovável por iguais períodos e observado o disposto nesta lei.

§ 3º - O termo de adesão poderá prever a permuta de bolsas entre cursos e turnos,

restrita a um quinto das bolsas oferecidas para cada curso e cada turno.

§  4º  -  O termo de adesão  poderá  prever  que até  metade das  bolsas  integrais

oferecidas pela instituição poderá ser convertido em bolsas parciais à razão de duas

bolsas parciais para cada bolsa integral, observado o disposto nos §§ 1º e 3º.

§ 5º - A desvinculação do termo de adesão, por iniciativa da instituição privada, não

implicará ônus para o poder público nem prejuízo para o estudante beneficiado pelo

ProUni-MG, que gozará do benefício concedido até a conclusão do curso, respeitadas

as normas internas da instituição, até mesmo disciplinares, e observado o disposto no
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art. 4º.

§ 6º - A instituição privada de ensino superior sem fins lucrativos não beneficente

poderá, alternativamente, em substituição ao requisito do “caput” e ao disposto no §

4º,  oferecer  uma  bolsa  integral  para  cada  dezenove  estudantes  pagantes

regularmente  matriculados  em  cursos  efetivamente  nela  instalados,  desde  que

ofereça, adicionalmente, quantidade de bolsas parciais de 50% (cinquenta por cento)

na proporção necessária para que a soma dos benefícios concedidos na forma desta

lei  atinja  o  equivalente  a 10% (dez por  cento)  da sua receita  anual  efetivamente

recebida nos termos da Lei Federal nº 9.870, de 1999, em cursos de graduação ou

sequencial de formação específica, considerados, neste cálculo, os descontos de que

trata o § 4º do art. 1º e as proporções estabelecidas nos §§ 1º e 3º do mesmo artigo. 

Art. 6º - Verificado o desequilíbrio na proporção originalmente ajustada no termo de

adesão,  a  instituição  deverá  restabelecer  a  referida  proporção,  oferecendo  novas

bolsas a cada processo seletivo, respeitando-se o disposto no art. 5º.

Art. 7º - As obrigações a serem cumpridas pela instituição de ensino superior serão

previstas no termo de adesão ao ProUni-MG, no qual deverão constar as seguintes

cláusulas necessárias:

I  -  proporção  de  bolsas  de  estudo  oferecidas  por  curso,  turno  e  unidade,

respeitados os parâmetros estabelecidos no art. 5º;

II  -  percentual  de  bolsas  de  estudo  destinado  à  implementação  de  políticas

afirmativas de acesso ao ensino superior de autodeclarados negros e indígenas.

§  1º  -  O  percentual  de  que  trata  o  inciso  II  deverá  ser,  no  mínimo,  igual  ao

percentual  de  cidadãos  autodeclarados  pretos,  pardos  e  indígenas  no  Estado  de

Minas Gerais, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística - IBGE.

§ 2º - No caso de não-preenchimento das vagas segundo os critérios do § 1º, as

vagas remanescentes deverão ser preenchidas por estudantes que se enquadrem em

um dos critérios do art. 2º.

§  3º  -  As  instituições  de  ensino  superior  que  não  gozam  de  autonomia  ficam

autorizadas a ampliar, a partir da assinatura do termo de adesão, o número de vagas

em seus cursos, no limite da proporção de bolsas integrais oferecidas por curso e
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turno, na forma do regulamento.

§ 4º - O órgão gestor do Programa desvinculará do ProUni-MG o curso considerado

insuficiente, segundo os critérios de desempenho do Sistema Nacional de Avaliação

da Educação Superior - Sinaes, por três avaliações consecutivas, situação em que as

bolsas de estudo do curso desvinculado, nos processos seletivos seguintes, deverão

ser redistribuídas proporcionalmente pelos demais cursos da instituição, respeitado o

disposto no art. 5º.

Art.  8º  -  As  instituições  que  aderirem  ao  ProUni-MG  serão  beneficiadas  com

insenção  de  tributos  estaduais,  entre  aqueles  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.

Art. 9º - O descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão sujeita a

instituição às seguintes penalidades:

I - restabelecimento do número de bolsas a serem oferecidas gratuitamente, que

será determinado, a cada processo seletivo, sempre que a instituição descumprir o

percentual  estabelecido  no  art.  5º  e  que  deverá  ser  suficiente  para  manter  o

percentual  nele  estabelecido,  com  acréscimo  de  um  quinto  sobre  a  diferença

apurada;

II - desvinculação do ProUni-MG, determinada em caso de reincidência, na hipótese

de falta  grave,  sem prejuízo para os estudantes beneficiados e sem ônus para o

poder público estadual.

§ 1º - As penas previstas no “caput” deste artigo serão aplicadas pelo órgão gestor

do  Programa,  nos  termos  do  disposto  em  regulamento,  após  a  instauração  de

procedimento administrativo, assegurado o contraditório e o direito de defesa.

§ 2º - Na hipótese do inciso II do “caput” deste artigo, a suspensão da isenção dos

impostos e contribuições de que trata o art.  8º  terá como termo inicial  a  data de

ocorrência da falta que deu causa à desvinculação do ProUni-MG, aplicando-se o

disposto nos arts. 32 e 44 da Lei Federal nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no

que couber.

§ 3º - As penas previstas no “caput” deste artigo não poderão ser aplicadas quando

o descumprimento das obrigações assumidas se derem em face de razões a que a
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instituição não deu causa.

Art.  10  -  As  entidades beneficentes  de  assistência  social  que atuem no ensino

superior poderão, mediante assinatura de termo de adesão junto ao órgão gestor do

Programa, adotar as regras do ProUni-MG para seleção dos estudantes beneficiados

com bolsas integrais e bolsas parciais de 50% (cinqüenta por cento), em especial as

regras previstas no art. 3º e no inciso II e nos §§ 1º e 2º do art. 7º, comprometendo-

se,  pelo  prazo  de  vigência  do  termo  de  adesão,  ao  atendimento  das  condições

previstas nesta lei.

Art.  11 -  O processo de deferimento do termo de adesão pelo órgão gestor  do

Programa, nos termos do art. 5º, será instruído com a estimativa da renúncia fiscal,

no exercício de deferimento e nos dois subseqüentes, a ser usufruída pela respectiva

instituição, na forma do art. 9º, assim como com demonstrativo da compensação da

referida  renúncia,  do  crescimento  da  arrecadação  de  impostos  e  contribuições

municipais no mesmo segmento econômico ou da prévia redução de despesas de

caráter continuado.

Parágrafo único - A evolução da arrecadação e da renúncia fiscal das instituições

privadas de ensino superior será acompanhada por grupo intersetorial, composto por

um  representante  do  órgão gestor  do  Programa, um da Secretaria  de  Estado de

Fazenda, um da Procuradoria do Estado, um da União Nacional dos Estudantes -

UNE -, um da União Estadual dos Estudantes - UEE-MG - e um da União Colegial de

Minas  Gerais  -  UCMG -,  que fornecerá  os  subsídios  necessários  à  execução  do

disposto no “caput”.

Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo máximo de

noventa dias da sua publicação.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Carlin Moura

Justificação: Objetiva este projeto de lei a inserir o nosso Estado em programa de

concessão de bolsas de estudos nos moldes do programa do governo federal, que

tornou-se um dos mais populares programas de inclusão social do governo Lula.

Nos últimos quatro anos, Minas Gerais voltou-se tanto para o choque de gestão que
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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 experiência nacional é exemplar. O ProUni - Programa Universidade para Todos

do governo Lula foi  criado pela Medida Provisória nº 213/2004 e institucionalizado

pela Lei  nº 11.096, de 13/1/2005. Tem como finalidade a concessão de bolsas de

estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e

seqüenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior,

oferecendo, em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas que aderirem ao

Programa.

Em seu primeiro processo seletivo,  o ProUni  ofereceu 112 mil  bolsas em 1.142

instituições de ensino superior de todo o País. Nos próximos quatro anos, o Programa

deverá  oferecer  400  mil  novas  bolsas  de  estudos.  A implementação  do  ProUni

Federal, somada à criação de 10 universidades federais e 48 novos “campi”, amplia

significativamente o número de vagas na educação superior, interioriza a educação

pública e gratuita e combate as desigualdades regionais. Todas essas ações vão ao

encontro das metas do Plano Nacional de Educação, que prevê a presença, até 2010,

de pelo menos 30% da população na faixa etária  de 18 a 24 anos na educação

superior, hoje restrita a 10,4%.

Acreditamos que Minas Gerais,  ao se espelhar na experiência do governo Lula,

pode também contribuir  em muito com a formação superior de nossos jovens por

meio da aprovação e implementação da legislação ora proposta.

- 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 1.900/2011

Declara de utilidade pública a Associação Mãe da Divina Misericórdia, 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  Associação  Mãe  da  Divina

Misericórdia, com sede no Município de Juiz de Fora. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011. 

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Mãe da Divina Misericórdia, sem fins lucrativos, que tem por finalidade

promover  a educação,  o esporte,  a cultura,  o lazer,  a  arte e a assistência social,

fundar ou manter estabelecimentos educacionais, culturais ou assistenciais à criança,

ao adolescente e ao idoso.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto à religião,

à cor, ao sexo, à condição social das pessoas assistidas e atende com observância

dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da

economicidade e da eficiência.

A Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem, atendendo, desta forma, aos requisitos legais.

Assim  sendo,  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 1.901/2011

Obriga  as  empresas  de  transporte  rodoviário  intermunicipal  e  metropolitano  de

passageiros  a  instalar  recipientes  coletores  de  lixo  no  interior  dos  veículos,

acompanhados de mensagens educativas para conscientização sobre a preservação

ambiental.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  As empresas de transporte rodoviário  intermunicipal  e metropolitano de

passageiros ficam obrigadas a instalar  recipientes coletores de lixo no interior  dos

veículos,  acompanhados  de  mensagens  educativas  para  conscientização  sobre  a

preservação ambiental.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.
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Célio Moreira

Justificação: A educação ambiental  está prevista na Constituição Federal no 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”.

Sem  sombras  de  dúvida,  iniciativas  precisam  ser  tomadas  para  amenizar  os

impactos das atividades antrópicas na  natureza no intuito  de  prevenir  e  educar  a

população para um meio ambiente equilibrado e sadio para as futuras gerações.

Este projeto de lei tem por finalidade conscientizar principalmente os usuários do

transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano da importância de se preservar o

meio  ambiente,  pois  basta  adentrar  nos  referidos  veículos  para  se  perceber  a

quantidade  de  lixo  jogada  no  piso,  atraindo  insetos  e  tornando  o  ambiente

desagradável.  Existem passageiros que, de maneira irresponsável, lançam detritos

nas vias  públicas e estradas,  os quais,  além de poluir  o  ambiente,  podem atingir

transeuntes e até mesmo provocar acidentes nas vias. 

A instalação de lixeiras, uma ação simples e barata, tornará sem duvida as viagens

mais agradáveis e contribuirá para a manutenção da limpeza das áreas públicas, pois

representará a contribuição de todos para um meio ambiente mais saudável.

Ora, sabemos que a poluição gerada pelo lixo modifica o meio ambiente, altera

seus  processos  naturais  e  causa  impactos  devastadores  como,  por  exemplo,

enchentes  por  entupimento  de  bueiros,  assoreamento  de  rios,  transmissão  de

doenças, degradação do solo e muitos outros.

Cabe ressaltar  que,  de  acordo  com o  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  é  infração

média jogar lixo pela janela do veículo, conduta que pode ainda gerar multa.

Dessa forma, tendo em vista o dever do poder público de defender,  preservar e

restaurar o meio ambiente para as futuras gerações, conto com o apoio dos nobres

pares na aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.568/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.902/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Belo  Vale  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 Belo Vale imóvel

com área de 795,38m² (setecentos e noventa e cinco metros quadrados e trinta e oito

decímetros quadrados) situado no Município, matrícula nº 104, a fls. 33 e 34 do Livro

3, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Vale.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

instalação de apoio operacional da Prefeitura e a atividades de interesse social da

comunidade.

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, 25 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Belo Vale de imóvel de

propriedade do Estado situado no mesmo Município.

Visando a atender ao interesse público, o Executivo municipal solicita a doação do

imóvel, a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município, para atividades de interesse

social e instalação de apoio operacional da Prefeitura .

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 1.903/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Belo  Vale  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Belo Vale imóvel

com  área  de  10.000,00m2 (dez  mil  metros  quadrados),  situado  nesse  Município,

matrícula 13.418, fls. 49 L - 3 M, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Bonfim. 

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

instalação de apoio operacional da prefeitura e a atividades de interesse social da

comunidade. 

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. 1º. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Belo Vale de imóvel de

propriedade do Estado, situado nesse Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel, a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município, para atividades de interesse

social e instalação de apoio operacional da prefeitura.

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 1.904/2011

Declara de utilidade pública a Associação Campinaverdense de Defesa Comunitária

- ONG Trabalho Social, com sede no Município de Campina Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a  Associação Campinaverdense de

Defesa Comunitária  -  ONG Trabalho  Social,  com sede no Município  de  Campina

Verde.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.
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Elismar Prado

Justificação: A Associação  Campinaverdense de Defesa Comunitária, fundada em

12/11/99,  é uma entidade com personalidade jurídica, de direito  privado,  sem fins

lucrativos e de duração indeterminada. 

Tem por finalidade a prestação de serviços de assistência social, com atenção às

necessidades dos associados e da comunidade, a defesa do cumprimento da lei, a

implantação  de  novas  ideias  que  beneficiem  a  comunidade,  com  o  intuito  de

promover a disseminação da cultura, o desenvolvimento social das comunidades com

dignidade e respeito aos direitos essenciais. 

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente  idôneas e  não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

Destarte,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  é  de  extrema

importância para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar

parcerias  com órgãos estaduais,  viabilizando sua finalidade com maior  facilidade,

principalmente a ampliação do atendimento à comunidade em geral. 

Nesse  sentido,  em  face  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  associação  ao

Município  de  Campina  Verde,  torna-se  imperativa  a  aprovação  deste  projeto  por

nossos ilustres pares.

- 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 1.905/2011

Dispõe sobre  campanha permanente  de  divulgação da Tarifa  Social  de  Energia

Elétrica no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  distribuidoras  de  energia  elétrica  promoverão  campanha  educativa

permanente para divulgar a Tarifa Social de Energia Elétrica no Estado.

§ 1º - A campanha educativa de que trata esta lei consiste na divulgação do direito a

desconto  na  tarifa  de  energia  elétrica  para  as  famílias  que  se  inscreverem  no

Cadastro Único instituído pela Lei Federal nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010.
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§ 2º - A divulgação da campanha se dará por meio de:

I - mensagem destacada na fatura de energia elétrica;

II  -  equipes  treinadas  para  prestar  informações  no  Serviço  de  Atendimento  ao

Consumidor - SAC-;

III - informes;

IV - mídia na televisão e rádio no horário de maior audiência;

V - mensagem destacada na página eletrônica;

VI - mídia nos jornais e revistas impressos.

§  3º  -  Os  anúncios  e  mídias  utilizados  pelas  distribuidoras  deverão  conter

mensagem explicitando:

I - quem tem direito ao desconto;

II - onde e como é feito o cadastro;

III - o prazo para realizar o cadastro;

IV - o objetivo do cadastro.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no art. 1º desta lei importará na repetição

do indébito a favor do consumidor,  em valor igual ao dobro do que tiver pago em

excesso,  acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,  conforme  previsão  do

parágrafo único do art. 42 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, bem

como em multa prevista no art. 57, parágrafo único, da mesma lei, sem prejuízo das

demais sanções cabíveis.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Elismar Prado - Liza Prado.

Justificação: A Tarifa Social de Energia Elétrica estabelece que, para se ter acesso

ao desconto na conta de luz, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro

Único para Programas Sociais e que possua renda familiar “per capita” de até meio

salário  mínimo.  O  desconto  varia  entre  10%  e  65%,  de  acordo  com  a  faixa  de

consumo. 

Segundo o art. 1º da Lei Federal nº 12.212, de 2010, para a parcela do consumo de

energia  elétrica  inferior  ou  igual  a  30kWh/mês,  o  desconto  será  de  65%;  para  a

parcela  do  consumo compreendida  entre 31kWh/mês e  100kWh/mês,  o desconto
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será  de  40%;  para  a  parcela  do  consumo  compreendida  entre  101kWh/mês  e

220kWh/mês, o desconto será de 10%. No caso da parcela do consumo superior a

220kWh/mês, não haverá desconto.

Assim, o desconto é oferecido aos domicílios que tenham consumo mensal na faixa

entre 80kWh e 220kWh, que só recebem o desconto se apresentarem renda familiar

mensal de até R$120,00 por pessoa.

Vale dizer que as famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal de até três

salários mínimos, mas que tenham entre seus membros pessoas em tratamento de

saúde  que  necessitem  usar  continuamente  aparelhos  com  elevado  consumo  de

energia, também recebem o desconto, bem como se enquadram no perfil as famílias

que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC. 

As  famílias  indígenas  e  quilombolas inscritas  no  Cadastro Único  e que tenham

renda familiar  “per capita” menor ou igual a meio salário mínimo ou que possuam

entre seus moradores beneficiário do BPC terão direito a desconto de 100% até o

limite de consumo de 50kWh/mês.

A Lei Federal nº 12.212, de 2010, prevê um prazo mínimo de 180 dias, a contar de

sua publicação, em 20/1/2010, para a inclusão de domicílios no benefício da Tarifa

Social,  de  acordo  com  os  novos  critérios.  As  unidades  consumidoras  atualmente

beneficiárias  do desconto e que não atendam aos critérios  da lei  deixarão de ter

direito ao benefício em um prazo máximo de 24 meses. 

Segundo o jornal “Hoje em Dia” (1º/11/2007, p. 7), o próprio Presidente da Cemig

informou, em seminário realizado na empresa em 31/10/2007, que “a tarifa em Minas

é cara”. A energia elétrica residencial fornecida pela Cemig, computados os impostos,

já é a mais cara do País.

Assim, é fundamental que a população seja informada do benefício e saiba como

efetuar  o  cadastramento  para  manter  o  desconto.  Por  exigência  legal,  os  atuais

beneficiários  da  Tarifa  Social,  cujo  consumo  médio  mensal  é  inferior  a  80kWh,

perderão os descontos se não estiverem inscritos no Cadastro Único mantido pelo

Ministério do Desenvolvimento Social.

É dever das distribuidoras de energia elétrica informar a todos os consumidores

residenciais  e  rurais  sobre  o  direito  à  Tarifa  Social,  conforme prevê resolução da
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Aneel. 

Para  evitar  abusos  das  distribuidoras  de  energia  e  que  famílias  que realmente

necessitam  do  desconto  fiquem  sem  direito  a  percebê-lo,  a  informação  deve  ser

transmitida por mensagem destacada na fatura de energia elétrica, equipes devem

ser treinadas e informes devem ser feitos em diversas mídias, como televisão, rádio e

imprensa.

Cabe salientar que precisamos de uma grande divulgação para que aqueles que

não têm muitos recursos tenham acesso ao programa social criado justamente para

beneficiá-los.

O consumidor residencial que, a duras penas, vem lutando para pagar sua conta de

energia não pode arcar com mais um prejuízo com a ausência de informações sobre

o programa.

Por essas razões, é imperiosa a necessidade de aprovarmos o quanto antes este

projeto,  como  uma  medida  de  justiça  para  com  a  população  mineira,  a  fim  de

levarmos a todas as famílias que têm direito ao desconto as informações necessárias

para que façam seu cadastro.

- 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 1.906/2011

Declara de utilidade pública a Associação Quilombola Morro de Santo Antônio -

AQMSANTO -, com sede no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Quilombola Morro de

Santo Antônio - AQMSANTO -, com sede no Município de Itabira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Gustavo Perrella

Justificação: A Associação Quilombola Morro de Santo Antônio - AQMSANTO -, com

sede  no  Município  de  Itabira,  fundada  em  1986,  tem  como  finalidade  primordial

defender os interesses,  os direitos e as demandas dos quilombolas residentes na
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localidade denominada Morro de Santo Antônio, na zona rural do Município de Itabira.

Foi constituída com o intuito de representar os interesses dos grupos etnicorraciais

remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos,  segundo  critérios  de

autodistribuição,  conforme determinação da Portaria nº  52,  de  2007,  editada pela

Fundação Cultural Palmares.

Em vista dos relevantes serviços prestados pela entidade, esperamos a anuência

dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe pretende outorgar.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Direitos Humanos, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.907/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Bairro Bela Vista, com

sede no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos do Bairro Bela

Vista, com sede no Município de Itabira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Gustavo Perrella

Justificação: A Associação dos Amigos do Bairro Bela Vista, com sede no Município

de Itabira, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

4/2/71, que tem por finalidade prestar assistência social à comunidade e promover a

cultura,  o  desporto,  o  turismo,  a  educação,  a  saúde  e  o  apoio  à  terceira  idade.

Desenvolve também programas de geração de renda familiar, de produção, comércio,

emprego e crédito, voltados para a organização da comunidade.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

- 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 N° 1.908/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Eficientes – Adefe -, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Deficientes Eficientes

- Adefe -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Gustavo Perrella

Justificação: A Associação dos Deficientes Eficientes, - Adefe -, de Belo Horizonte,

entidade de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, tem por finalidade congregar as

pessoas  portadoras  de  deficiência  e  seus  familiares,  visando  à  defesa  de  seus

direitos e do pleno exercício da cidadania. Nesse sentido, reivindica a melhoria da

prestação de serviços públicos e particulares em benefício desse segmento; promove

atividades de aprimoramentos físico, social, intelectual e científico para os portadores

de  deficiência;  oferece assistência  e  apoio  às  necessidades  de seus  associados,

extensivos a seus dependentes.

Diante dessas considerações, contamos com o apoio dos nobres Deputados a este

projeto de lei, que pretende outorgar à Adefe de Belo Horizonte o título de utilidade

pública.

- 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 1.909/2011

Declara de utilidade pública a Associação Chute Certo -  Esporte e Cultura, com

sede no Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Chute Certo - Esporte e

Cultura, com sede no Município de Lagoa Santa.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011. 

Rogério Correia

Justificação:  A  Associação  Chute  Certo  -  Esporte  e  Cultura  foi  fundada  em

29/5/2008,  no  Município  de  Lagoa  Santa.  É  uma  entidade  sem  fins  lucrativos  e

econômicos e tem por finalidade a prática de futebol e outras modalidades esportivas

e a programação de festividades de caráter social e torneios esportivo, pois segue o

princípio de que o esporte é fundamental para a formação de crianças e jovens em

situação de risco social em Lagoa Santa. 

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.910/2011

Institui o Programa Universidade Para Todos no âmbito do Estado (ProUni-Minas).

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Estadual autorizado a conceder bolsas de

estudo em nível de 3º grau (grau universitário) a estudantes carentes em instituições

de ensino estaduais.

Art. 2º - Uma comissão deverá ser formada na Secretaria de Estado de Educação

para  receber  os  requerimentos  e  selecionar  os  alunos  para  a  concessão  das

mesmas.

§ 1º - Os alunos deverão apresentar uma declaração da universidade constando o

período em que esta matriculado.

§ 2º -  A concessão deverá ser total  ou parcial,  conforme carência financeira do

aluno.

Art. 3º - A universidade deverá fornecer semestralmente o histórico parcial do aluno

mediante solicitação do mesmo.

Parágrafo único - Caso o aluno não obtenha a frequência e a média mínima exigida
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para a aprovação, perderá a presente bolsa na disciplina em que for reprovado.

Art. 4º - Fica ainda autorizado o Poder Executivo a abrir crédito especial necessário

para o cumprimento dessa lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  O  Programa  de  Bolsas  de  Estudos  (ProUni-Minas),  por  meio  do

governo do Estado, tem seu respaldo jurídico na Constituição Federal, em seu art.

212, Cap. III, que trata da educação e afirma o seguinte:

“Art. 212 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o

Distrito  Federal  e  os  Municípios  vinte  e  cinco  por  cento,  no  mínimo,  da  receita

resultante  de  impostos,  compreendida  a  proveniente  de  transferências,  na

manutenção e desenvolvimento do ensino.”.

A criação desse programa não só possibilitará ao governo do Estado um efetivo

compromisso social, como também, a médio e longo prazo, estará contribuindo para

a  ampliação  do  número  de  estudantes,  garantindo-lhes  mais  oportunidades  de

qualificação profissional no Estado, bem como maior acesso à educação.

Por  tudo  exposto,  julgo  essencial  manifestar  de  modo  inquestionável  meu

posicionamento com relação ao tema por meio desta proposição, para a qual conto

com o apoio inestimável de todos os nobres colegas.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Carlin

Moura. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.899/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.911/2011

Dispõe  sobre  eleição  direta  para  o  cargo  de  direção  das  Superintendências

Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - A escolha dos diretores das Superintendências Regionais de Ensino da

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais será feita em eleição direta e

secreta, com a participação de todos os servidores em exercício em cada uma das

superintendências.
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Parágrafo único - O mandato da direção será de quatro anos, permitida uma única

recondução consecutiva.

Art.  2º  -  Será  considerado  eleito  o  candidato  que  obtiver  a  maioria  dos  votos

válidos.

Art. 3º - Será constituída comissão eleitoral com um representante de cada um dos

Municípios que compõem a Superintendência Regional de Ensino.

Parágrafo único - O representante será escolhido entre os Diretores das escolas

estaduais de cada Município por eles indicado.

Art. 4º - O processo eleitoral ocorrerá em cada escola estadual, coordenado por

comissão organizadora, indicada pelo colegiado escolar.

Art. 5º - Poderá se candidatar servidor que comprove: 

I - ser Professor de educação básica ou especialista em educação básica, detentor

de cargo efetivo, efetivado ou de função pública estável;

II  -  ter  sido  aprovado  em  exame  de  certificação  ocupacional,  nos  termos  de

regulamento;

III - possuir curso de licenciatura plena ou equivalente, ou curso de Pedagogia.

Art.  6º - No caso de vacância do cargo, será convocada nova eleição, no prazo

máximo de trinta dias.

§ 1º  -  Na vacância, o Poder Executivo nomeará Diretor  até que seja feita nova

eleição.

§ 2º - Se a vacância se der em prazo igual ou inferior a trezentos e sessenta dias

para  o  término  do  mandato,  a  direção  será  ocupada  por  indicação  do  Poder

Executivo.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Rogério Correia - Ulysses Gomes.

Justificação:  Este  projeto  tem  o  objetivo  de  atender  reivindicação  de  vários

trabalhadores  na  educação  que  entendem  que  a  eleição  direta  para  o  cargo  de

direção  das  Superintendências  Regionais  de  Ensino  da  Secretaria  de  Estado  de

Educação  seja  uma forma de  melhorar  as  condições  de  trabalho  nas  jurisdições

existentes em Minas Gerais.
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Essa forma de eleição propiciaria mais o diálogo dos trabalhadores e da direção ,já

que  frequentemente  os  servidores  reclamam  da  falta  de  interação  junto  às

autoridades representativas deste órgão.

Vários problemas são apontados em inúmeras Superintendências Regionais, como:

a prática do assédio moral; prática de favorecimento-privilégio para alguns; excesso

de  cobrança  para  com algumas pessoas;  falta  de  dinâmica  e  sintonia  no  tempo;

avaliação  de  desempenho  tendenciosa;  problemas  com  a  gestão  financeira;  má

gestão de pessoal, etc.

Essas  práticas,  apesar  de  denunciadas,  continuam  a  ser  comuns  nas

superintendências, por isso acreditamos na importância da aprovação deste projeto,

pois assim esses erros poderão ser corrigidos à medida que os representantes forem

eleitos pelos seus pares propiciando uma interação maior entre todos.

- 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 1.912/2011

Dispõe  sobre  a  cobrança  indevida  de  valores  por  prestadoras  de  serviços  de

natureza continuada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Em caso de falha total ou parcial na prestação de serviço por provedoras

de acesso à internet, operadoras de televisão a cabo e outras empresas prestadoras

de serviços similares, fica vedada a inclusão, em qualquer instrumento de cobrança,

dos valores correspondentes ao período compreendido entre o registro, pelo usuário,

da solicitação de regularização e o reestabelecimento da prestação do serviço pela

prestadora.

Parágrafo  único  -  Em  caso  de  descumprimento  no  disposto  nesse  artigo,  a

prestadora  de  serviço  creditará  em  dobro,  em  favor  do  usuário,  na  fatura

subsequente, o valor correspondente à cobrança indevida.

Art.  2º  -  O  disposto  nessa  lei  não  se  aplica  a  falhas,  defeitos  ou  problemas

decorrentes  de  instalações  de  responsabilidade  exclusiva  do  usuário  ou  de  uso

inadequado dos equipamentos.

Parágrafo único - Cabe à prestadora de serviço comprovar o disposto nesse artigo,
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sem ônus para o usuário.

Art. 3º - A prestadora de serviço fica obrigada a incluir no documento de cobrança

da mensalidade o registro do período em que o serviço ficou indisponível.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A  expansão  de  serviços  de  comunicação  para  os  quais  não  há

disponíveis  instrumentos  de  medição  tal  como  ocorre,  por  exemplo,  com  os  de

energia elétrica ou de consumo de água, faz com que muitas vezes se cobre do

usuário valores indevidos, em períodos em que houve a suspensão do serviço ou a

falha em sua prestação. Agrava essa situação o fato de que a cobrança por meio de

débito bancário automático, prática incentivada pelas empresas, contribui para que o

usuário muitas vezes não tenha conhecimento de lançamentos indevidos. Como se

trata  de  matéria  de  grande  interesse  social,  contamos  com  o  apoio  dos  nossos

ilustres 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 1.913/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Água Limpa dos Vieiras -

Acalv -, com sede no Município de Ipaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária  de  Água

Limpa dos Vieiras - Acalv -, com sede em Ipaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Sebastião Costa

Justificação: A Associação Comunitária de Água Limpa dos Vieiras - Acalv -, é uma

entidade civil sem fins econômicos e com personalidade jurídica própria, de caráter

filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou

partidário, com a finalidade precípua de desenvolver a atividade esportiva em todas

as suas modalidades, além de outras finalidades estatutárias.



2046
____________________________________________________________________________

Conforme rezam seus estatutos, a entidade é composta por número ilimitado de

associados. Segundo o art. 29, as atividades de Diretores, Conselheiros e associados

são  inteiramente  gratuitas,  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,

bonificação ou vantagem.

Devidamente  registrada no  Serviço  de  Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas  de

Ipatinga,  a  entidade  está  em  funcionamento  desde  seu  registro,  cumprindo  suas

finalidades estatutárias.

Diante do exposto, verificando o atendimento a todos os requisitos exigidos para o

reconhecimento de utilidade pública da entidade, espera-se a aprovação dos nobres

pares à proposição ora apresentada.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.914/2011

Restringe  a  circulação  de  motocicletas  em  perímetro  urbano,  nos  termos  que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Não será permitido o trânsito de motocicletas conduzindo passageiros em

perímetro urbano, durante o expediente bancário.

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a partir

da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.

Vanderlei Miranda

Justificação: Sacar dinheiro no banco tem sido motivo de preocupação para muita

gente. São cada vez mais comuns os roubos conhecidos como “saidinha de banco”,

na qual os criminosos utilizam a motocicleta para praticar o crime. A motocicleta e o

passageiro tem sido utilizada como facilitadora e meio de fuga da prática do crime.

Não resta dúvida de que o § 1º do art. 25 da Constituição Federal reserva ao Estado

a competência de legislar  sobre segurança pública. Nesses termos, com a devida

vênia, citamos parte do parecer do Projeto de Lei nº 762/2007, do Deputado Célio
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Moreira,  relatado  pelo  Deputado  Delvito  Alves,  quando  da  análise  de  sua

constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa:

“Trata-se, a toda a evidência, de projeto que versa sobre segurança pública, matéria

à qual a Constituição da República emprestou especial relevo, dedicando-lhe todo um

capítulo, cujo artigo inaugural, de número 144, principia por estatuir que “a segurança

pública,  dever  do  Estado,  direito  e  responsabilidade de  todos,  é  exercida  para  a

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. Por

seu  turno,  a  Constituição  Estadual,  em  seção  específica  sobre  a  segurança  do

cidadão e da sociedade, reproduz disposição com teor análogo, contida em seu art.

133.  Tal  preceito  dispõe  que  a  defesa  social,  dever  do  Estado  e  direito  e

responsabilidade de todos, organiza-se de forma sistêmica.

Assim,  é  preciso  dizer  que  o  Estado,  para  desincumbir-se  de  sua  missão

institucional de defesa social, há de atuar tanto no nível legislativo como no executivo

e  no  judiciário.  Uma  operação  policial  exitosa,  com  ações  materiais  de  busca  e

apreensão, constitui um exemplo de atuação estatal no nível administrativo.

Uma  sentença  judicial  determinando  o  encarceramento  de  criminosos  de  alta

periculosidade,  em  razão  de  ilícitos  penais,  é  um  exemplo  de  atuação  no  nível

judicial.  A edição  de  atos  legislativos  tutelando  os  bens  mais  caros  à  sociedade

configura  exemplo  de  atuação  estatal  no  nível  legiferante.  No  caso  em  exame,

conquanto não se trate de editar norma de natureza penal - que, a propósito, refoge

da competência do Estado membro –, cuida-se de editar norma legal voltada para a

segurança pública, visto que preconiza a adoção de medida tendente a coibir práticas

delituosas. Neste ponto, é preciso enfatizar que os entes políticos se acham nvestidos

da devida competência para legislar sobre segurança, como expressão do princípio

autonômico, corolário maior da forma federativa do Estado.

De outra parte, é preciso dizer que o projeto impõe restrições aos cidadãos, na

medida em que estes ficariam proibidos de usar aparelhos celulares no interior das

instituições  bancárias.  Uma vez mais,  reportamo-nos  aos termos  da Constituição,

quando esta proclama que a segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade

de  todos.  Nesse particular,  cada cidadão,  ao  sujeitar-se  a  tal  restrição,  estaria  a

contribuir para a promoção da segurança coletiva, conforme dito. Isso posto, a par da
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competência do Estado para legislar sobre o assunto, é preciso dizer que não há, no

caso,  regra  instituidora  de  reserva  de  iniciativa,  a  operar  como óbice  a  que este

Parlamento deflagre o devido processo legislativo sobre a matéria.”

Assim podemos concluir que o que se pretende não é criar regras de circulação

para motocicletas, mas sim legislar sobre segurança pública. Esperamos, portanto,

contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa à aprovação do projeto em

epígrafe.

- 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 1.915/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.161/2010)

Dispõe  sobre  a  forma de  aquisição  de  precatório  judicial  e  sua  utilização  para

compensação tributária no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I 

DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 1º - Fica autorizada, no Estado, a compensação de crédito tributário inscrito na

dívida ativa com débito da Fazenda Pública do Estado, inclusive de suas autarquias e

fundações, decorrente de precatório judicial pendente de pagamento.

Art.  2º  -  A  compensação  de  que  trata  esta  lei  é  condicionada  a  que,

cumulativamente:

I - o precatório:

a) não seja objeto de qualquer impugnação ou recurso judicial ou, em sendo, haja a

expressa renúncia; e

b) quando expedido contra autarquia e fundação do Estado, seja assumido pela

administração direta;

II - o crédito tributário a ser compensado:

a) tenha sido inscrito na dívida ativa; e

b) não seja objeto, na esfera administrativa ou judicial, de qualquer impugnação ou

recurso ou, em sendo, haja a expressa renúncia;

III - o pedido de compensação:
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a)  seja  submetido  à  análise  da  Procuradoria-Geral  do  Estado,  obtendo  desta

parecer favorável sobre a legalidade; e

b) seja submetido à análise da Secretaria de Estado da Fazenda, obtendo desta

parecer favorável sobre a oportunidade e a conveniência.

Art. 3º - A compensação de que trata esta lei:

I - importa confissão irretratável da dívida e da responsabilidade tributária;

II  -  aplica-se a débito da Fazenda Pública Estadual ou autarquia e fundação do

Estado em poder  do  respectivo titular,  do  sucessor  ou  do cessionário  a qualquer

título;

III - extingue, parcial ou integralmente, o crédito tributário, até o limite efetivamente

compensado; e

IV - alcança o valor devido pelo sujeito passivo, relativo às despesas processuais.

Parágrafo único - A iniciativa para a realização da compensação não suspende a

exigibilidade  do  crédito  tributário,  a  fluência  dos  juros  de  mora  e  dos  demais

acréscimos legais, nem garante o seu deferimento.

Art.  4º - O pedido de compensação deve ser dirigido a Secretaria de Estado da

Fazenda  com a  indicação  do  valor  do  crédito  tributário  e  do  precatório  a  serem

compensados.

Art. 5º - Efetivada a compensação, subsistindo saldo de precatório ou de crédito

tributário, o valor remanescente permanece sujeito às regras comuns do débito ou do

crédito preexistente, conforme o caso, previstas na respectiva legislação.

Art. 6º - É competente para homologar a compensação a Secretaria de Estado da

Fazenda, mediante expedição de ato próprio.

CAPÍTULO II

DA AQUISIÇÃO DO PRECATÓRIO

Art. 7º - A Fazenda Estadual está obrigada a publicar edital com a lista de todos os

precatórios pendentes de pagamento no primeiro mês do exercício social.

Art. 8º - O credor do precatório que constar da lista tem a faculdade de, no prazo de

trinta dias a contar da publicação, autorizar o leilão público do seu crédito, que será

executado conforme regulamento a ser expedido.

Parágrafo  único  -  A  Fazenda  Estadual  publicará  edital  com  os  credores
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interessados em adquirir créditos consubstanciados em precatórios judiciais.

Art.  9º - O leilão será realizado no prazo máximo de sessenta dias contados da

publicação do edital a que se refere o parágrafo único do artigo anterior.

Art.  10  -  O  leilão  será  realizado  por  leiloeiros  oficiais  designados  pela  Junta

Comercial do Estado de Minas Gerais e seu processamento deverá ser definido em

regulamento específico.

Art. 11 - O valor mínimo de aquisição do precatório não poderá ser inferior a 50%

(cinquenta por cento) do seu valor nominal.

Art.  12  -  Os  interessados  na  aquisição  do  precatório  através  do  leilão  público

poderão ser pessoas físicas ou jurídicas.

Parágrafo único - Os interessados deverão se cadastrar, conforme regulamento a

ser expedido.

Art.  13  -  Os  créditos  adquiridos  por  meio  do  leilão  poderão ser  utilizados  para

compensação de débitos tributários que o interessado tiver com a Fazenda Estadual,

preferencialmente impostos.

§ 1º - O crédito adquirido de acordo com esta lei apenas poderá ser utilizado para

os fins previstos no “caput” deste artigo.

§ 2º - O crédito adquirido de acordo com esta lei não poderá, posteriormente, ser

cedido a terceiros.

§ 3º - O crédito será compensado pelo valor devido pela Fazenda Estadual.

§ 4º - O interessado não poderá receber a integralidade do valor do crédito, apenas

poderá utilizá-lo para o fim de compensação tributária. Caso haja saldo remanescente

decorrente da compensação, aplica-se o disposto no art. 5º desta lei. 

Art.  14  -  A  compensação  a  que  se  refere  o  artigo  anterior  poderá,

excepcionalmente, a critério da Secretaria de Estado da Fazenda, ser utilizada para

taxas  e  contribuições,  porém  não  poderá  ser  deferida  para  os  débitos  tributários

gerados cinco anos após o deferimento da compensação originária.

Art. 15 - O chefe do Poder Executivo deverá expedir decreto para a regulamentação

desta lei.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de maio de 2011.
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Neilando Pimenta - Fred Costa

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  como objetivo  assegurar  ao  contribuinte  o

direito à compensação, total ou parcial, de seus débitos tributários, inscritos na dívida

ativa com os precatórios vencidos contra a Fazenda Estadual. Acreditamos que este

projeto detalha a forma de compensação e, com ineditismo, a forma de aquisição do

precatório  para este fim.  É importante salientar,  que o conceito de compensação,

como forma extintiva de dívidas recíprocas, está previsto no art. 368 do Código Civil:

"Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas

obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Em se tratando, todavia,  de

relação tributária, a compensação, regida pelo princípio da legalidade estrita só pode

se verificar por meio da legislação tributária,  e não consoante disposto no Código

Civil, uma vez que este só é cabível para extinção de obrigações. O Código Tributário

Nacional - CTN - trata da compensação em seu art. 170, incluindo-a como forma de

extinção do crédito tributário, afirmando: “A lei pode, nas condições e sob as garantias

que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,

autorizar  a  compensação de créditos tributários com  créditos líquidos  e  certos,

vencidos,  ou  vincendos,  do  sujeito  passivo  contra  a  Fazenda  Pública".  A

compensação genérica prevista no CTN, devido à previsão de autorização legal para

sua concessão, ficou a depender de promulgação de lei que estipulasse as condições

e as garantias a serem exigidas ou de autoridade administrativa com competência

para fazê-lo. Os precatórios judiciais são aqueles cujo pagamento já foi determinado

em  instância  final  pela  Justiça,  sendo  classificados,  segundo  sua  natureza,  em

alimentares e não alimentares. 

Desse  modo,  o  objetivo  do  projeto  é  pertinente  e  viável,  uma  vez  que  a

compensação é como um encontro de contas. Se o obrigado ao pagamento do tributo

é  credor  da  Fazenda  Pública,  poderá  ocorrer  uma  compensação pela  qual  seja

extinta sua obrigação, isto é, o crédito tributário. Vale ressaltar que existe em nosso

Estado  um  volume  substancial  de  precatórios  a  serem  pagos  anualmente,  e  a

aprovação deste projeto beneficiária a ambos os sujeitos da relação jurídica. Com a

sistemática apresentada, a Fazenda Estadual poderá reduzir seu passivo em relação

aos precatórios judiciais. A compensação, na verdade, só será possível nas unidades
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da  Federação  onde  haja  lei  específica  regulando  essa  matéria.  É  o  que  vem

decidindo  o  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Por  derradeiro,  em  face  do  informado,

entendo que o projeto de lei é viável e repasso-o aos nobres deputados para análise

de mérito.

Sabe-se que é enorme, no Estado, o volume de precatórios judiciários que não têm

sido liquidados. Por outro lado, o Estado encontra dificuldades no recebimento dos

créditos tributários de contribuintes inadimplentes. Este projeto de lei  visa resolver

estes  dois  graves  problemas  enfrentados  pelo  Estado:  a  quitação  de  débitos

constituídos  por  precatórios  judiciários  e  o  recebimento  de  créditos  tributários.  A

proposição inova na forma de aquisição do precatório e apresenta como alternativa a

permissão para quitação de créditos tributários com precatórios judiciários, de modo a

que o Executivo quite estas dívidas sem ter, contudo, que recorrer ao caixa estadual.

Solicito o apoio dos demais parlamentares à aprovação deste projeto, acreditando

que a inovação do projeto está na forma de aquisição deste precatório. 

Concluindo,  com  o  devido  respeito,  submetemos  este  projeto  de  lei  à  elevada

apreciação dos nobres deputados que integram esta Casa Legislativa, na certeza de

que, após a regular tramitação, seja afinal deliberado e aprovado na devida forma.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº 780/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado

ao Diretor-Geral do DNIT pedido de providências para que, nas obras de duplicação e

requalificação da BR-381, sejam implantadas ciclovias nos trechos situados em áreas

urbanas. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 781/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os Irmãos Rino Questa e Dino Giraldelli  pelos 70 anos da

Congregação dos Pavonianos no Brasil. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 782/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam  atendidas  as

reivindicações dos servidores da Polícia Civil. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 783/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao
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Ministro da Educação pedido de providências para autorizar, em caráter de urgência,

a implantação do novo câmpus da Universidade Federal de Uberlândia em Araguari.

(- À Comissão de Educação.)

Nº 784/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural de Minas Gerais pedido de

providências  para  empreender  todos  os  esforços  necessários  a  fim  de  realizar  o

processo de tombamento do Teatro Grande Otelo como bem cultural, paisagístico e

artístico do Município de Uberlândia.

Nº 785/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente  do  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  pedido  de

providências  para  empreender  todos  os  esforços  necessários  a  fim  de  realizar  o

processo de tombamento do Teatro Grande Otelo como bem cultural, paisagístico e

artístico do Município de Uberlândia.

Nº 786/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artísitico de Minas Gerais

pedido  de  providências  para  o  tombamento  do  Teatro  Grande  Otelo  como  bem

cultural,  paisagístico  e  artístico  do  Município  de  Uberlândia.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Cultura.)

Nº  787/2011,  do  Deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para o cancelamento

da alienação de 1.700m2 da Rua Musas, no Bairro Santa Lúcia, no Município de Belo

Horizonte. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  788/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Diretoria da Algar S.A. Empreendimentos e Participações

pelos relevantes serviços prestados à cidade de Uberlândia, em especial pelo recente

protocolo de intenções assinado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. (-

À Comissão de Turismo.)

Nº  789/2011,  do  Deputado  Dinis  Pinheiro  e  outros,  em  que  solicitam  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a criação do

Comitê  Regional  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  do  Mucuri,  com  a  garantia  da

participação,  em  sua  composição,  de  um  dos  parlamentares  signatários  do
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requerimento. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 790/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Instituto Médico-Legal pedido de informações acerca do laudo sobre a morte de

Carlos Henrique Pereira da Silva, incluindo cópia do referido laudo. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº  791/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que  sejam  observados  os  critérios  de  acessibilidade  na  escolha  dos  locais  de

realização de seus eventos, especialmente as conferências estaduais.

Nº  792/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  com vistas  a  que  se  inclua  maior

número de Municípios mineiros na lista de candidatos a subsedes da Copa do Mundo

de 2014.

Nº  793/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério  do  Turismo  e  à  Secretaria  de  Turismo  pedido  de  providências  para  a

sinalização turística de Uberlândia e região.

Nº  794/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  às

Secretarias de Turismo e Extraordinária da Copa do Mundo pedido de providências

para  potencializarem  os  atrativos  turísticos  e  para  incrementarem  o  trabalho  de

roteirização turística de Uberlândia, Araxá e região.

Nº  795/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

formulado  voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,

Presidente do TJMG, pela instalação de um juizado especial de relações de consumo

no Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Nº  796/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao Ministério  Público  cópia  das  notas  taquigráficas  da  7ª  Reunião

Ordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  providências  relativas  às  reclamações,

apresentadas  nessa reunião,  sobre  as  investigações que se encontram em curso

nesse órgão ministerial, em face de representação do Procon Assembleia.

Proposição Não Recebida

-  A Mesa,  nos termos do inciso III  do art.  173 do Regimento Interno,  deixa  de
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receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  em que solicita

seja encaminhado ao Governador  do Estado pedido de providências para realizar

estudo  sobre  o  melhor  modo  de  incentivar  as  empresas  produtoras  de  sacolas

plásticas tradicionais a se adaptarem para a produção de sacolas oxibiodegradáveis

ou  biodegradáveis.  (-  Idêntica  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pela

Comissão de Defesa do Consumidor.)

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  da  Comissão  de  Meio

Ambiente e do Deputado Rogério Correia. 

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, serei breve em minha questão de

ordem.  Apenas  quero  lembrar  a  V.  Exa.  o  pedido  que  fiz  ontem.  Não  vejo  aqui

nenhum projeto de Deputado. Há vários projetos de Deputados prontos para a ordem

do  dia.  Quero  novamente  pedir  encarecidamente  a  V.  Exa.,  já  que  há  uma

desproporção gigantesca ao final  de cada sessão legislativa  entre os  projetos  do

Executivo e os projetos de iniciativa parlamentar, que não se esqueça dos projetos de

Deputados que estão prontos para a ordem do dia. É apenas isso, Sr. Presidente.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, o que me traz a este microfone,

para questão de ordem, é uma notícia que particularmente me deixa muito feliz, que

está no “site” do Uai, em primeira mão. Nós já nos manifestamos nesta Casa, eu e o

Deputado  João  Leite  já  usamos  até  a  tribuna  para,  de  alguma forma,  criticar  o

material “didático”, entre aspas, que o MEC estava preparando para distribuir a mais

de 6 mil escolas públicas do País, o chamado “kit gay”, ou “kit” anti-homofobia. Esse

“kit”,  na  verdade,  de  educativo  não  tem  absolutamente  nada;  ele  não  produziria

jamais os resultados pretendidos; de certa forma, ele fere o Estatuto da Criança e do

Adolescente,  tanto que fizemos uma representação junto ao Ministério  Público do

nosso Estado, que a remeteu ao Ministério Público Federal, por se tratar de assunto

da alçada federal. Não temos dúvida alguma de que esse “kit” era mais uma apologia

ao homossexualismo do que uma proposta educativa.  O Brasil  todo se  mobilizou
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contra isso. No dia em que falei aqui, o jornal “O Tempo” colocou-me na capa e em

uma página interna com a notícia. Como esse jornal tem um espaço para que as

pessoas participem e deem sua opinião, impressionou-me que cinco por um eram a

favor de minha fala na tribuna contra a distribuição desse pernicioso “kit”, chamado

por eles de “kit” anti-homofobia, mais popularmente conhecido como “kit gay”. Agora

vemos essa notícia aqui, em primeira mão, no “site” Uai, como disse. A notícia, ligada

à área da educação, diz: “Dilma suspende ‘kit gay’ do MEC, afirma Ministro”. Quero

daqui enviar meus parabéns à Presidente Dilma por ter tomado essa inteligente e

sábia decisão, porque era um material produzido com dinheiro público, com dinheiro

dos nossos impostos, com uma proposta, como disse, perniciosa. Era uma proposta

para apresentar, entre outras coisas, duas novelinhas para as nossas crianças, para

os nossos filhos infanto-juvenis, ou seja, crianças na faixa de 7, 8, 10, 12, 13, 14 anos

que  teriam  acesso  a  um  material  que,  como  disse,  de  educativo  não  tem

absolutamente nada. É um material pernicioso, que, com certeza, induziria as nossas

crianças à curiosidade. Tomadas pela curiosidade, quem sabe elas não quereriam

experimentar também uma relação homossexual. Não basta uma notícia que vimos,

de ontem para hoje, circulando na rede mundial de computadores, de um casal - se

não me falha a memória, no Canadá - que teve um filho e resolveu não revelar o sexo

dele, não dizer se era homem ou mulher? Sob qual argumento? Sob o argumento de

que deixará o próprio filho definir qual será sua sexualidade, como se isso pudesse

alterar a biologia, como se isso pudesse, de alguma forma, fazer uma mágica para

que  a  biologia  fosse contrariada.  Na verdade,  sabemos  perfeitamente  que  ou  se

nasce homem, ou se nasce mulher. Aliás, para todo pai ou para toda mãe que acaba

de ter um filho, a pergunta feita é: “Nasceu?” Nasceu. “O que foi?”. Foi uma menina.

“O que foi?”  Foi  um menino. Não existe uma terceira via ou uma terceira opção.

Portanto, ficam aqui as minhas palavras de elogio e de gratidão ao mesmo tempo.

Parabéns à Presidente Dilma por ter tomado essa decisão, por ter suspendido esse

material. Com certeza, esse material, como já disse, não traz nenhuma contribuição

positiva  para  quem tiver  acesso  a  ele.  Quem  teve  acesso sabe  disso,  e  eu  tive

acesso.  Não  há  nesse  material  qualquer  contribuição  educativa,  pedagógica  e

construtiva. É um verdadeiro desmonte de valores. Ainda bem, graças a Deus que a
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nossa Presidente tomou essa corajosa decisão. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, estivemos, hoje pela manhã,

reunidos com as entidades de classe dos policiais militares e dos bombeiros militares,

juntamente com o Secretário de Defesa Social,  Deputado Lafayette de Andrada, e

com a Secretária de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena.

Iniciamos,  Sr.  Presidente,  a nossa mobilização salarial  há cerca de  três  meses.

Fizemos uma assembleia de policiais no Clube dos Oficiais da Polícia Militar e do

Corpo  de  Bombeiros  Militar.  A primeira  delas  ocorreu  no  dia  13  de  abril.  Nessa

assembleia, contamos com a presença de praticamente 8 mil policiais e bombeiros

militares, que, sem muito esforço, sem muita, diria, cobrança das lideranças, foram

espontaneamente participar da mobilização e registrar insatisfação com os salários

pagos aos servidores da segurança pública aqui em Minas Gerais.

No dia 11 de maio fizemos a segunda assembleia também no Clube dos Oficiais da

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, sediado na Rua Diabase, no Prado.

Durante  essa segunda  assembleia,  uma passeata  foi  realizada  de forma ordeira,

pacífica e cívica, com a presença de 12 mil participantes. Percorremos as ruas do

Prado,  depois  a Avenida Augusto  de  Lima.  Passamos pela  Praça Raul  Soares  e

demos um abraço simbólico na Praça Sete, no pirulito da Praça Sete, que é o Centro

de Belo Horizonte.

Fizemos  duas  mobilizações,  duas  passeatas,  Sr.  Presidente.  De  forma  muito

tranquila e ordeira, buscamos avisar o governo da insatisfação pelos baixos salários

pagos  aos  policiais  militares,  aos  bombeiros,  aos  policiais  civis  e  aos  Agentes

Penitenciários.

Após as duas manifestações, reunimo-nos pela primeira vez, em 5 de maio, com a

Secretária Renata Vilhena e o Secretário de Defesa Social, Lafayette de Andrada. Na

primeira  reunião,  entregamos  a  proposta  de  piso  salarial  de  R$4.000,00,  hoje

pleiteado pela categoria.  No momento em que entregamos a proposta contendo o

piso, reafirmamos o nosso compromisso de defendê-la, e a Secretária e o Secretário
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determinaram e agendaram conosco a data de hoje para termos um novo encontro,

para  o  governo  nos  repassar  as  informações  relativas  à  questão  salarial  dos

servidores da segurança pública.

Após uma hora e meia de reunião, saímos frustrados. Esse foi o sentimento de

policiais  e  bombeiros  militares,  e  especialmente  deste  Deputado  e  das  demais

entidades de classe, uma vez que o governo, por intermédio dos dois Secretários,

limitou-se apenas a informar a essas lideranças o impacto financeiro que a proposta

causaria. Esperávamos que o encontro fosse mais propositivo e que a resposta fosse

mais concreta. Nesse sentido não houve aceno.

Na  prática,  poderíamos  dizer  que  saímos  extremamente  frustrados,  mas  essa

frustração tem um sentido contrário  em relação ao governo.  As notas oficiais  das

entidades  de  classe  e  deste  Deputado  já  se  encontram  nos  nossos  “sites”,  e  o

sentimento de revolta é pior. Maior ainda em relação à falta do anúncio. Está marcada

para 8 de junho uma nova assembleia. Companheiro Deputado Luiz Carlos Miranda,

V. Exa., que por tantas vezes, por dezenas de vezes, por centenas de vezes liderou

os sindicatos de trabalhadores na região do Vale do Aço, sabe perfeitamente o que é

capaz de fazer uma categoria quando está frustrada.

Sr. Presidente, ao fazer este pronunciamento, quero alertar o governo do Estado

mais uma vez de que em 8 de junho, às 14 horas, realizaremos uma última e grande

assembleia  geral.  Nela  decidiremos  e  deliberaremos  por  uma  paralisação.

Concomitantemente, Deputado Luiz Carlos Miranda, a Polícia Civil já marcou também

sua assembleia para o dia 8, e sabemos que o encontro dessas duas manifestações

em  Belo  Horizonte  é  como  nitroglicerina  pura.  Estamos  tentando,  desta  tribuna,

adiantar para o governo que realmente antecipe o anúncio que estamos aguardando,

já que durante o encontro a Secretária Renata Vilhena e o Secretário Lafayette de

Andrada  disseram  que  o  governo  anunciará  o  índice  de  reajuste  e  uma  política

salarial para a área de segurança pública até, no máximo, dia 8. Talvez não tenhamos

tempo para avisar e contornar aquilo que estamos esperando em 8 de junho.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em aparte)*  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,  em

primeiro lugar quero parabenizá-lo por sua atitude sempre firme na defesa da PMMG.

Não é à toa que V. Exa. a representa já no seu quarto mandato consecutivo e se
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consolida como grande líder nessa categoria. V. Exa. tem, portanto, o direito, assim

como  o  dever,  de  ocupar  a  tribuna  e  anunciar  ao  governo  aquilo  que  vem

acontecendo,  na busca de uma solução menos traumática para as  reivindicações

tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar.

Nós do Bloco Minas sem Censura estamos solidários não apenas a V. Exa., mas

também às Polícias Civil e Militar. Já estive, inclusive, na assembleia que realizaram

em  frente  à  Assembleia  Legislativa  e  gostaria  de  reiterar  o  nosso  apoio  às

manifestações e reivindicações que a Polícia Militar tem feito para conquistar o piso

salarial. Digo isso também porque acompanho a manifestação dos outros setores do

serviço público civil,  como a educação e a saúde. Há uma insatisfação, Deputado

Sargento Rodrigues, generalizada.

O  governo  do  Estado  passou  oito  anos,  na  gestão  do  Sr.  Aécio  Neves,  hoje

Senador, anunciando que havia em Minas o déficit zero, que a situação de Minas era

tranquila para agora anunciar que tem um déficit de R$67.000.000.000,00. O déficit

zero só serviu para propaganda eleitoral. Agora anunciam isso para tentar, Deputado

Sargento Rodrigues, minimizar os efeitos das reivindicações dos servidores públicos,

que também não aguentam o choque de gestão, que é irmão gêmeo desse tal déficit

zero. O choque de gestão atingiu os servidores em cheio. Eles agora estão sentindo

isso. Uma professora está ganhando R$369,00 de salário-base, e o governo ainda

não  disse  se  vai  pagar  ou  não  os  R$1.200,00  que  o  Supremo Tribunal  Federal

mandou pagar.

O  governo  agora  quer  criar  uma  cortina  de  fumaça.  Anunciou  a  dívida  de

R$67.000.000.000,00, contradizendo o que a Secretária de Planejamento veio fazer

aqui na Assembleia Legislativa: dar um “show” de uma hora e meia, falando de déficit

zero e choque de gestão. Mas nessa ocasião ela disse algo que não esqueço. E é

bom que os policiais, os professores, os médicos, enfim, os servidores públicos não

se esqueçam também. A Secretária afirmou que havia diminuído de 48% para 37% o

custeio  com os servidores públicos,  portanto  o gasto  está muito  longe,  Deputado

Sargento Rodrigues, daquilo que é o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então,

o governo agora não pode simplesmente fazer uma cortina de fumaça, vir  aqui o

Senador  Aécio  Neves,  fazer  “mea  culpa”,  dizer  que  Minas  está  devendo
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R$67.000.000.000,00, para tentar fazer com que o servidor público não reivindique

seus direitos e não os obtenha. V. Exa. tem toda a minha solidariedade, porque a

farsa montada por Aécio e Anastasia não pode continuar no serviço público de Minas.

Meus parabéns pela coragem de V. Exa. de trazer esse tema e de enfrentar esse

problema.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço a V. Exa. e reitero a preocupação que

este parlamentar tem com relação ao assunto. Apenas estou aqui dividindo um pouco

da  responsabilidade  com  os  senhores  parlamentares,  porque  é  esta  Casa  que

certamente votará projeto de lei tratando do reajuste salarial. É esta Casa que sempre

foi  a  chamada caixa de ressonância,  e é  nas portas  desta Casa que os policiais

baterão para saber qual é a posição de cada Deputado com relação à política salarial

na área de segurança pública.

Quero dizer aos nossos telespectadores que,  hoje,  a Polícia Militar  de Minas, a

Polícia  Civil,  o  Corpo  de  Bombeiros  Militar  não  gozam  de  vários  direitos  que,

inclusive, outras categorias do serviço gozam. Estou vendo adentrar ao Plenário o

Deputado Duarte Bechir. Gostaria de lembrar-lhe que policial militar e bombeiro militar

não têm carga horária definida em lei. São os únicos trabalhadores do Estado que

não  têm  carga  horária  definida  em  lei.  A carga  horária  é  a  que  o  Comandante

determinar. Há uma proposta de emenda constitucional,  cujo relator é o Deputado

Duarte Bechir, a quem estamos solicitando que dê celeridade pelo menos ao debate

da proposta. Não ganhamos hora extra, porque não temos sequer carga horária. Não

recebemos  adicional  de  periculosidade.  Votamos,  no  ano passado,  esse adicional

para os Oficiais de Justiça do nosso Estado. Já recebem esse adicional. Pasmem,

senhoras e senhores. Já tivemos 148 mortes de servidores da área de segurança

pública, por criminosos, nos últimos oito anos. Não existe profissional na face da Terra

que tem um preço tão alto como os da área de segurança pública. É bom que isso

fique registrado. Não temos direito a adicional noturno.

Deputado Elismar Prado, venho a esta tribuna para dividir essa preocupação. No

dia 8 não teremos 12 mil policiais,  mas estão fazendo conta de 30 mil  policiais e

bombeiros militares no Clube dos Oficiais, onde se deliberará por uma aceitação do

índice que será anunciado pelo Governador ou por uma greve geral no Estado de
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Minas Gerais.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, agradeço

o aparte e aproveito para parabenizá-lo pela defesa combativa dos policiais e dizer

que  me  solidarizo  com  essa  luta  tanto  dos  policiais  militares  como dos  Agentes

Socioeducativos e Penitenciários, dos bombeiros e dos policiais civis.

Como  V.  Exa.  muito  bem  disse  e  para  reforçar  o  argumento,  o  adicional  de

periculosidade, que já é pago por vários Estados, está previsto na Constituição do

Estado  de  Minas  Gerais.  O  governo,  para  debelar  vários  movimentos  de  greve

anteriores, prometeu que iria cumprir a Constituição e pagar o adicional. Se a função

de policial não é considerada perigosa, nenhuma pode ser.

Estamos solidários nessa luta. Gostaria de dizer que realmente é importante fazer a

defesa dos policiais militares e civis no que diz respeito ao piso, que é muito justo. V.

Exa. esteve até mesmo na cidade de Uberlândia e viu que, além de a remuneração

ser uma vergonha, uma das piores do Brasil, as condições de trabalho são péssimas.

Tivemos, na 16ª Delegacia, uma nova reunião. Dessa vez, solicitamos a intervenção

do Corpo de Bombeiros, do Crea e da Vigilância Sanitária para demolir o prédio e dar

condições dignas de trabalho aos policiais civis de Minas. A Deputada Liza Prado,

autora  do  requerimento,  também  esteve  presente.  Na  ocasião,  os  policiais  e  o

Sindipol também compareceram para reivindicar no âmbito da campanha salarial.

Parabenizo V. Exa. pela defesa. Juntos estaremos nesse processo muito legítimo,

na luta por dignidade e melhores condições de trabalho, de vida e de renda para

todos  os  agentes  da  força  de  segurança  no Estado de  Minas  Gerais.  Parabéns,

Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, para cientificar cada parlamentar

desta Casa, gostaria de dizer que hoje os salários das Polícias Militar e Civil e do

Corpo de Bombeiros Militar  é o 16º no “ranking” das Polícias Civis e Militares do

Brasil.

Finalizando,  Sr.  Presidente,  gostaria  de  dizer  que  o  que  se  está  cobrando  do

governo  é  algo  já  previsto  na  Constituição  da  República,  ou  seja,  piso  salarial

proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. É isso, Deputado Luiz Carlos

Miranda: piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, ou seja,
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atividade de risco, atividade ininterrupta, diuturnamente, 24 horas. Não é possível que

nos Estados da Paraíba e em outros do Nordeste se ganhe mais que no de Minas

Gerais. É um absurdo.

Deixamos essa preocupação para ser dividida com os senhores. No dia 8, 30 mil

policiais  e bombeiros  militares  farão  uma assembleia  geral  e  deliberarão sobre  o

assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Ilustre  Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Srs.

Deputados,  Sras. Deputadas,  público presente,  imprensa e telespectadores da TV

Assembleia,  quero  também  fazer  registro  da  nossa  solidariedade  com  todos  os

trabalhadores das Polícias Militar e Civil de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros

nesse importante movimento de defesa por melhores condições de trabalho e salário.

Hoje a categoria dos policiais militares e civis e dos bombeiros tinha expectativa de

receber um indicativo ou uma orientação do governo sinalizando o acolhimento da

pauta legítima desses servidores. Infelizmente, não obtiveram nenhum resultado, pois

a notícia foi prorrogada para o dia 6 de junho, quando, novamente, a categoria se

reunirá com o governo do Estado. A assembleia foi marcada para o dia 8 de junho.

Esperamos que o governo do Estado atenda urgentemente esse pleito, por entender

que as forças de segurança de Minas Gerais precisam ter melhores condições de

atendimento e de trabalho. Sr. Presidente, venho aqui hoje para fazer especialmente

um registro que considero extremamente positivo. Na realidade, é o que podemos

chamar de convergência de governança. A convergência de governança trata do quê?

No último sábado, dia 21 de maio, tive oportunidade de acompanhar, juntamente com

o ilustre Deputado Durval Ângelo, a nossa Prefeita de Contagem Marília Campos e o

nosso  Governador  do  Estado  Antonio  Augusto  Anastasia  à  comunidade  de  Nova

Contagem,  uma das  mais  importantes  regiões  do  nosso  Município.  Fomos  fazer

justiça  à  população  dessa  região,  e  aqueles  moradores  esperam  por  ela  há

aproximadamente  30  anos.  A  Prefeita  Marília  Campos  foi  entregar  o  título  de

propriedade,  ou  seja,  o  registro  de  imóveis  dos  lotes  e  das  construções  àquelas

famílias  que  moram  na  região  de  Nova  Contagem  há  20,  25  e  27  anos.  Será
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oficializado o título de propriedade de 3.400 famílias, atingindo quase 13 mil famílias

na região de Nova Contagem, o primeiro lote de mil títulos de propriedade, registro de

imóveis foi entregue no último sábado. Quanto aos outros 2.400, a previsão é até

julho deste ano.

Isso só foi possível, Sr. Presidente, porque houve uma convergência de governos,

tanto do governo federal quanto do governo estadual, especialmente do governo da

Prefeita Marília Campos. É importante esclarecer que a região de Nova Contagem

vivia  uma  situação  “sui  generis”  e  foi  criada  em  1984,  quando  construíram  a

Penitenciária Nélson Hungria. Aquela área de 1.500.000m2 pertencia à Companhia

de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais  -  Codeurb.  Portanto,  um

terreno  pertencente  ao  governo  do  Estado.  Por  meio  de  uma  parceria  entre  a

Prefeitura  Municipal  e  o  governo  do  Estado,  na  pessoa  do  Sr.  Antonio  Augusto

Anastasia, esse terreno foi doado,  em 2007, para a Prefeitura de Contagem. Isso

possibilitou  a  regularização  fundiária  desses  terrenos  e  imóveis.  Esse  é  um

acontecimento importante, pois aqueles que já eram donos de fato agora passam a

ser donos de direito desses imóveis e dessas propriedades. Isso faz uma diferença

crucial  na  vida  das  pessoas,  pois,  a  partir  do  momento  em  que  se  tornam

proprietárias de direito dos seus imóveis, podem contrair empréstimos, financiar junto

à CEF e ao Banco do Brasil  a  reforma dos seus imóveis e dar seus imóveis  em

garantia.  Além  disso,  trará  também  um  potencial  de  desenvolvimento  econômico

bastante grande para o Distrito de Nova Contagem, pois as indústrias, as empresas,

os  supermercados  e  o  comércio  poderão  também  instalar-se,  de  forma  eficaz  e

eficiente, numa das regiões mais populosas da nossa cidade de Contagem.

Digo também que isso foi possível porque houve o compromisso político da Prefeita

Marília  Campos de resolver um problema que se arrasta há aproximadamente 30

anos.  É  importante  registrar  que  ficou  estampado  na  fisionomia  e  no  rosto  das

pessoas, das donas de casa e dos trabalhadores que compareceram àquela bonita

solenidade que estavam cansados de serem enganados durante anos e anos. Sr.

Presidente,  as  pessoas  diziam  que,  em  vários  pleitos  eleitorais,  quando  se

aproximava o período de eleição, surgia alguém com uma escritura falsa. Deputado

Pompílio  Canavez,  surgiam  entregando  escritura  falsa  em  período  eleitoral  e
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enganando a boa-fé da população. A Prefeita Marília Campos deu um basta nisso.

Deputado Pompílio Canavez, isso só foi possível ser feito porque houve convergência

de  governos.  Todos  ali  exerceram  o  seu  papel.  Felicito  aqui,  publicamente,  o

Governador  Antonio  Anastasia,  que  teve  a  compreensão  de  doar  o  terreno,  e  a

Prefeita  Marília  Campos,  que  conseguiu  pôr  fim  a  essa  demanda.  Agora  Nova

Contagem  poderá  avançar  ainda  mais.  Aliás,  a  Prefeita  falava  sobre  a  situação

inusitada  que  ocorria.  Não  foi  possível  construir,  dentro  do  Município  de  Nova

Contagem, uma Unidade de Pronto Atendimento porque não havia como legalizar tal

unidade. Assim, a unidade foi construída no bairro vizinho, no Retiro, porque o imóvel

não era regularizado. Isso foi possível ser feito, e a comunidade de Nova Contagem

passará por um processo ainda maior de desenvolvimento. É importante registrar que

há obras importantes  lá,  realizadas  pelo  governo federal,  por  parte do PAC, com

canalização dos córregos, com construção de avenidas sanitárias. A partir de agora,

haveremos,  sim, de ter  um grande processo de crescimento daquela região,  que,

como já disse, uma região muito importante para o nosso Município.

Quero também dizer que ainda há muito a ser feito em Nova Contagem. Há ainda

uma demanda muito grande no que diz respeito ao tratamento do esgoto sanitário. O

Distrito de Nova Contagem convive, até hoje, Deputado Rogério Correia, correndo a

céu  aberto,  com  o  esgoto  produzido  na  Penitenciária  Nelson Hungria.  São 5  mil

detentos dentro da penitenciária, e o esgoto é todo jogado “in natura” nas ruas dos

bairros  de  Nova  Contagem  sem  nenhum  tratamento.  Há  um  compromisso  da

empresa Copasa para que, até junho deste ano, todo esse esgoto seja canalizado e

encaminhado para a estação de tratamento de esgoto de Nova Contagem. Durante

um encontro que houve no sábado, a população mencionou sua preocupação porque

não estão vendo obras da Copasa em andamento. A população não está percebendo

que a Copasa está fazendo o que foi prometido. Estamos aguardando, não tenho

elementos para dizer se as obras estão sendo feitas ou não, mas parto do princípio

da  boa-fé  e  quero  acreditar  que  a  empresa  Copasa  dará  conta  de  atender  a

demanda, da promessa e do compromisso que assumiu com a comunidade de Nova

Contagem, para assim o tratamento e coleta do esgoto sejam feitos, até o mais tardar

no  mês  de  junho,  conforme  comprometido  pela  empresa  ainda  no  final  do  ano
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passado. Deixo aqui o nosso registro. Estamos muito satisfeitos com tal avanço, com

a convergência de governança que ocorreu em Nova Contagem, fruto da união dos

três governos, federal, estadual e a Prefeitura Municipal de Contagem.

Quero também, Sr. Presidente, neste momento, neste pouco tempo que me resta,

manifestar  que  houve,  na  segunda-feira,  a  abertura  da  Semana  da  Indústria,

promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Contagem, por meio

do Secretário  Leonardo Antunes,  que vem desenvolvendo um brilhante trabalho à

frente  da  Secretaria  de  Desenvolvimento.  Lá  tivemos oportunidade de ouvir  duas

importantes palestras: a da Sra. Dorothea Werneck, Secretária de Desenvolvimento

Econômico do Estado de Minas Gerais, e a do Sr. Márcio Pochmann, Presidente do

Instituto de Pesquisa Econômica - Ipea. Entre os pontos apresentados, alguns nos

preocuparam.  Primeiro,  mostrando  a  importância  que  o  Brasil  tem  hoje  no

desenvolvimento do seu mercado interno como alavanca para o grande crescimento

econômico que o Brasil vive hoje. Mas também ficou aventado, nas entrelinhas, que

estamos vivendo uma certa encruzilhada histórica do ponto de vista do crescimento

econômico de Minas Gerais. Parece-me que está havendo um movimento do polo

industrial  mais desenvolvido do País, São Paulo. Trata-se de um polo produtor de

mercadorias, com tecnologia avançada, que hoje produz mercadorias para o grande

mercado interno. O mercado interno que mais se expandiu nos últimos oito anos foi o

do  Norte  e  do  Nordeste.  Estamos  percebendo  que  Minas  Gerais  se  transformou

simplesmente numa rota de passagem entre o polo industrial de São Paulo e o polo

consumidor do Norte e do Nordeste. Minas Gerais está vivendo o período de um certo

processo de desindustrialização. E isso tem nos preocupado, Sr.  Presidente. Deve

ser uma preocupação maior desta Casa.

Há um tempo, nesta Assembleia Legislativa, tivemos a honra de ouvir uma palestra

do Presidente  da  Federação das  Indústrias  do  Estado de Minas  Gerais,  o  nosso

contagense  Olavo  Machado  Júnior,  que  já  nos  alertava  para  alguns  pontos  que

consideramos fundamentais. Ele dizia que, nos próximos 20 anos, o mundo e o Brasil

crescerão,  e  que  Minas  não  está  preparada  para  disputar  mercados.  Faltam

investimentos  em  inovação,  infraestrutura,  logística,  capacitação  e  formação

profissional  e  política  estadual  de  crédito.  Isso  gera  perda  de  competitividade  e
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consolida nossa dependência da exportação de “commodities”. Minas se especializou

apenas na produção e na exportação de minério e produtos agrícolas.

Olavo  Machado  dizia  também  que  a  produtividade  da  nossa  indústria  está  5%

abaixo da média da brasileira e 20% abaixo da paulista; é inferior à média nacional

em  69  setores,  e,  em  25  destes,  essa  menor  produtividade  ainda  manifesta

comportamento de queda, nos últimos 10 anos. O Valor de Transformação Industrial -

VTI - mineiro é 20% inferior à média nacional e 40% menor em relação a São Paulo.

As gigantes estatais mineiras - Cemig, Copasa, Codemig - fizeram compras mínimas

ou insignificantes de fornecedores mineiros. A carga tributária estadual é excessiva e

concentrada.

Sr. Presidente, em tempo recente, a revista “Mercado Comum” nº 216 publicou uma

brilhante matéria sobre os números da economia mundial, das economias brasileira e

mineira. O artigo foi elaborado de forma minuciosa, ampla, com análises qualificadas

e  com  opiniões  de  lideranças  empresariais  e  políticas.  Analisando  informações

disponibilizadas por órgãos federais, pesquisas da Fundação João Pinheiro, que é

uma fundação do governo de Minas Gerais  de  grande qualidade,  pelo Centro de

Desenvolvimento e Planejamento Regional de Minas Gerais - Cedeplar -, e por fontes

do meio empresarial, a revista mostra um quadro preocupante na economia mineira.

Ela aponta para uma “reprimarização” da indústria mineira. Minas apresenta enorme

e  crescente  disparidade  quando  se  enfoca  a  nossa  pauta  de  exportação,  e  ali

decresce  o  peso  de  produtos  com  valor  agregado,  na  relação  com  os  produtos

primários  -  minério  e  agrícolas.  Ou seja,  a  desindustrialização mineira  tem  como

resultante a chamada “reprimarização”. Mesmo o PIB de 19,9% em 2010, festejado

como prova do dinamismo da economia regional, tem explicações simples e diretas: a

demanda por minério de ferro pela China. Não fosse esse fator externo, nada poderia

ser motivo de tanta alegria.

O próprio Presidente da Fiemg anda preocupado com esse quadro, disse quando

aqui esteve: “Sempre me preocupei com avaliações feitas por média, uma vez que

não revelam toda a  verdade dos fatos,  inclusive  suas distorções.  Cada vez mais

devemos nos conscientizar de que são a microeconomia e a economia local que nos

dão a exata dimensão do que ocorre”.
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Portanto,  Sr.  Presidente,  quero  deixar  registrado,  nesta  semana  em  que  se

comemora a Semana da Indústria, a importância de o Parlamento mineiro discutir as

questões  fundamentais  para  o  crescimento  da  economia  mineira  e  para  o

desenvolvimento  de  nosso  parque  industrial.  Não  podemos  continuar  a  perder

mercado  para  São  Paulo,  transformando-nos  em  uma rota  de  passagem  de  São

Paulo para o Nordeste do Brasil.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente,  Deputado Dinis  Pinheiro;  demais

membros da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, pessoas que nos

assistem  neste  momento,  boa  tarde.  Embora  tenhamos  escutado  hoje  muitos

discursos a respeito de dívidas, para lá e para cá - e vale a pena destacar que a

dívida pública brasileira vai bater o recorde estrondoso de R$2.000.000.000.000,00, o

que é de assustar -, acho que estamos precisando também fazer algumas orações

para que a Presidente Dilma consiga ter um pouco de calma para governar o País,

pois  alguns  membros  de  sua  equipe  de  governo  estão-lhe  trazendo  transtornos

evidenciados  pela  imprensa.  Além  de  Minas  Gerais  estar  em  uma  situação

desconfortável  em  relação aos  investimentos  do  governo brasileiro  -  aliás,  vários

Deputados já devem ter recebido propostas do Senador Clésio Andrade, alertando-

nos de que Minas Gerais precisa receber mais carinho e atenção, somando-se à voz

do  Senador  Aécio  Neves  -,  volto  a  dizer  que  alguns  membros  da  equipe  da

Presidente Dilma realmente precisam ter mais cuidado e cautela com as decisões

tomadas.

Assim, Sr. Presidente, quero registrar meu apoio a matéria da jornalista Lya Luft,

publicada na revista “Veja” do dia 25 de maio deste ano. Para tanto, vou tomar um

pouquinho a paciência dos senhores e ler, na íntegra, Deputado Luiz Humberto, o

artigo. (- Lê:)

“Chancela  para  a  ignorância.  Esse título  me foi  dado  por  Alexandre  Garcia,  no

programa ‘Bom Dia, Brasil’,  da Rede Globo: ele certamente não se importará com

esse  pequeno  `furto´  de  seu  talento.  Referia-se  ao  tema  que,  mais  do  que  me

preocupar,  me  causa  escândalo  e  assombro.  Um  livro  didático  aprovado”,  caro
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Deputado Vanderlei Miranda, “pelo Ministério da Educação e incluído entre os livros

comprados pelo Programa Nacional do Livro Didático,  que consagra muitas obras

didáticas no País, promove o não ensino da língua-padrão, que todos os brasileiros,

dos mais simples aos mais sofisticados, têm direito de conhecer e usar. O livro e a

ideia que o fundamenta começam a merecer críticas de entidades como a Academia

Brasileira de Letras e de centenas de estudiosos. Eu o vejo como o coroamento do

descaso, da omissão, da ignorância quanto à língua e de algum laivo ideológico torto,

que  não  consigo  entender  bem”.  Laivo  significa  mancha,  mácula.  “Pois  uma das

ideias  seria  não  submeter  os  alunos  menos  informados  -  isto  é,  os  que  devem

aprender, como todos nós - a nenhum `preconceito´ porque falam e escrevem errado.

Portanto, nada de ensinar nada a ninguém, ou ele se sentirá humilhado em vez de

estimulado a melhorar. O mais indicado seria poupar o dinheiro e fechar as escolas.

Se devemos permanecer como somos, a escola será supérflua. Essa minha dedução

não é maldosa nem ficcional: é apenas natural.

Educar é ajudar a crescer. A educação se divide em duas grandes salas ligadas por

muitas portas. Uma das salas se chama formação; a outra, informação. A formação

ajuda o indivíduo de qualquer idade a moldar seu caráter e sua visão de mundo, a se

desenvolver como ser humano. A cultivar valores; a observar e buscar entender e

respeitar o mundo e a natureza, o outro e a si mesmo; a construir o seu lugar na terra,

por mais simples que ele seja. A discernir entre certo e errado, bom e mau, e a curtir o

belo e o bom que devem ser buscados, dentro das condições de cada um; a dar um

sentido a sua vida, seu trabalho, seu convívio. A colaborar com esse aperfeiçoamento

pessoal para que sua família, a comunidade, o País se tornem um pouco melhores.

A  outra  sala  do  complexo  educação  é  a  informação.  É  onde  adquirimos

conhecimentos  sobre  ciências,  arte,  história,  geografia,  matemática,  idiomas

estrangeiros e, em primeiro lugar, aprendemos a usar melhor nosso próprio idioma,

pois  esse  é  o  nosso  melhor  cartão  de  visita,  nossa  apresentação,  e  o  que  nos

distingue como mais ou menos preparados.

É  natural  usarmos  roupas  e  modos  diferentes  quando  estamos  em  ambientes

diversos, com a turma na escola ou na balada, buscando emprego numa entrevista

ou  pedindo  um  empréstimo  num  banco.  Não  vamos  de  cueca  ao  cinema,  não
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entramos  de  camisola  no  avião.  Da  mesma forma,  não  escrevemos  um  trabalho

escolar  com  a  linguagem  válida  nos  torpedos  ou  na  internet.  Essa  variedade  se

chama adequação, é essencial,  é natural e enriquece a língua. Mas querer que a

escola ignore que existe uma língua padrão, que todos temos o direito de conhecer, é

nivelar por baixo, como se o menos informado fosse incapaz. Seria, mais uma vez,

discriminar quem não pôde desenvolver plenamente suas capacidades. Essa sim é

uma postura preconceituosa: os menos privilegiados que fiquem como estão. Com o

tempo  isso  tornará  a  escola  dispensável,  pois,  se  ela  não  deve colocar  a  nossa

disposição  o  melhor  conhecimento  em  todos  os  campos,  como direito  de  todos,

poderá ser fechada sem maior problema.

Talvez a adoção desse livro e dessa teoria do MEC nem tenha sido percebida, na

montanha de...” - desencontros que acontecem lá, sob o comando do professor e

Ministro Haddad,  que deveria ter  mais atenção com o que se coloca em público.

“Imagino  que,  dando-se  conta  do  havido,  as  autoridades  tomem  as  providências

urgentes  que  saltam  aos  olhos  de  qualquer  pessoa  minimamente  racional  e  nos

livrem de mais esse pesadelo para quem ainda acredita um pouco em educação. Ou,

coroada a ignorância, as futuras gerações, livres da escola e do dever de crescer,

escreverão e  falarão  sempre  achando  naturais  e  corretas  coisas  como “os  home

espera”, “nós achemo”, “as mulher precisa”.

Diante  disso,  caros  colegas  parlamentares  e  prezado  Presidente  desta  Casa,

Deputado Dinis  Pinheiro,  torno  a chamar  a atenção para  o  cuidado imperioso  de

resgatarmos nossos valores sociais, educacionais, familiares e cristãos. Esperamos

que  o  MEC  coloque  a  educação  como  referência  para  a  moral  e  também  para

preservar a nossa língua, a língua materna, evitando, assim, esses desencontros.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Rômulo

Viegas. Inicialmente gostaria de parabenizá-lo pela grandeza de seu pronunciamento,

pois,  sem  dúvida  alguma,  ele  nos  toca  e  nos  remete  a  uma reflexão  das  mais

importantes.

No início desta reunião, o Deputado Vanderlei Miranda trouxe-nos essa boa nova,

que foi  a  decisão da Presidenta.  Na verdade,  veio tarde,  pois  não precisaríamos

passar o que passamos - como V. Exa. acabou de manifestar -, ofendendo a família,
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que é a “celula mater” da sociedade e também a escola, o alunado e o Brasil.

Com certeza, nessa reflexão temos de levantar a cabeça e defender, como V. Exa.

mesmo disse no final de seu discurso, a nossa língua pátria, a língua que falamos.

Trata-se do  respeito  do  cidadão  para  com o  Estado.  Até  sugeriria  a  V.  Exa.  que

também  encaminhasse  o  seu  discurso  ao  Ministro  Haddad,  devido  a  sua

preocupação  com  todos,  que  certamente  fazem  coro  com  as  suas  palavras.

Parabéns. É um momento importante para discutirmos. Que o governo federal tome

as cautelas necessárias ante a ofensa à família, à escola e a todos nós. Parabéns

pelo seu pronunciamento.

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Rômulo Viegas, como muito

bem expôs o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, quero também enaltecer a oportunidade

do seu pronunciamento, até porque ações como essa do governo federal, por meio

do Ministro da Educação, precisam ter reações como essa de V. Exa.

Não podemos permitir que sejam tomadas medidas dessa natureza, na contramão

da história, como o governo federal fez. Na contramão por quê? Porque agora mesmo

a maioria das universidades federais com sede em Minas Gerais exigiram a prova de

português com grande peso no vestibular, e isso foi aplaudido por toda a imprensa e

por todos nós, mineiros. Da mesma forma, o governo Aécio Neves-Anastasia, que foi

o primeiro a trazer a criança de 6 anos para a escola, colheu como resultado 30% de

aumento das crianças com idade até 8 anos já lendo e escrevendo. Hoje 84% das

crianças de escolas públicas mineiras já estão lendo e escrevendo.

V.  Exa.  está  refletindo  sobre  essa  posição  e  até  mesmo  destacando  erros  de

concordância, como “nós vai”,  “nós fica”,  “nós fala”,  e assim por diante. É preciso

lembrar permanentemente que é uma obrigação e uma responsabilidade de todos

nós e, particularmente, do Ministério da Educação levar as pessoas a pelo menos

pronunciar  corretamente  e  de  uma  forma  adequada  aquilo  que  diz  respeito  à

concordância  e  à  nossa  língua  vernácula.  Então  parabenizamos  V.  Exa.  pela

oportunidade do pronunciamento e pela resposta precisa no momento certo.

Deputado Rômulo Viegas, nosso companheiro e amigo, queremos, ainda dentro do

seu pronunciamento, aproveitar esta oportunidade para lembrar a questão da Medida
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Provisória nº 512, que foi revogada pelo governo federal e foi objeto de um editorial

no jornal “Diário do Rio Doce”, de Governador Valadares, de propriedade dos grandes

jornalistas e empresários Edison Gualberto e Getúlio Bittencourt, o qual, entre outras

coisas,  diz:  (-  Lê:)  “Na  última  quinta-feira,  a  Presidente  Dilma  Rousseff  vetou  a

Medida Provisória nº 512, que traria benefícios para o Nordeste de Minas Gerais, com

a possibilidade até da instalação de uma montadora de veículos da Fiat na região, o

que reduziria a pobreza e a desigualdade dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte

de Minas em relação a outras regiões do Estado. A medida, com certeza, beneficiaria

até mesmo Governador Valadares, pois o desenvolvimento teria de passar dentro do

Município, talvez deixando cair alguma coisa para a população valadarense. O veto

foi criticado duramente por Senadores e pelo próprio Governo Estadual. O Senador

Aécio Neves aproveitou a oportunidade para cobrar de Dilma Rousseff a duplicação

da BR-381, que vem sendo prometida há anos”.

Há  outras  considerações,  mas  quero  falar  em  meu  nome  e  em  nome  dos

Deputados Hélio Gomes e Jayro Lessa. Nós representamos a cidade de Governador

Valadares e o Vale do Rio Doce, aplaudimos esse editorial e fazemos um apelo ao

governo, tanto o estadual quanto o federal, para que se lembrem com mais força e

carinho do nosso Vale do  Rio Doce,  da nossa cidade-polo  do  Vale do Rio Doce,

Governador Valadares. Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Obrigado, nosso Líder. Concedo aparte ao Deputado

Zé Maia, grande interlocutor no nosso Parlamento.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Caro Deputado Rômulo Viegas, cumprimento V.

Exa. pelo pronunciamento que traz à discussão tema de tamanha importância, como

foi exposto aqui com extrema competência.

Caro  Deputado  Rômulo  Viegas,  uma  coisa  é  uma  pessoa  já  fora  da  escola

pronunciar de forma errada. Por humanidade, penso que não devemos discriminá-la,

mas  coisa  totalmente  diferente  é  o  que  V.  Exa.  disse  aqui:  publicar  um  livro

incentivando esse tipo de fala e, mais ainda, tolerar as crianças que estão na escola

pronunciarem dessa forma. A questão não é discriminar essas crianças, mas educá-

las e ensiná-las. Esse é o papel dos profissionais da área de educação. Parabéns

pelo pronunciamento de V. Exa.
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Se me permite, gostaria de ainda trazer um artigo exposto pelo Vice-Governador

Alberto Pinto Coelho, publicado no jornal “Estado de Minas”, neste final de semana.

O artigo fala da dívida dos Estados, sobretudo Minas Gerais, com a União. O Vice-

Governador discute a troca do índice de correção monetária do IGP-DI para o IPCA,

que corrige as receitas  do Estado,  bem mais  lógico.  O Vice-Governador  cita  uma

informação  importante.  Quando  renegociou  a  dívida  em  1998,  Minas  devia

R$15.000.000.000,00;  pagou  quase  R$18.000.000.000,00  e  ainda  deve

R$54.000.000.000,00.  Portanto,  o  Vice-Governador  Alberto  Pinto  Coelho  faz  um

alerta importantíssimo na defesa dos mais altos interesses de Minas e dos mineiros.

Obrigado e parabéns.

O Deputado Rômulo Viegas* - Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O  Deputado  Paulo  Guedes*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,  público

presente, mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia, que em breve terá

sinal aberto para todo o Estado de Minas Gerais, parabenizo o Presidente Deputado

Dinis Pinheiro por essa iniciativa, com toda documentação aprovada pelo Ministério

das Comunicações. A população do Estado poderá acompanhar-nos de forma melhor

nos quatro cantos de Minas Gerais.

O companheiro Deputado Rômulo Viegas abordou um tema muito importante, que

precisamos discutir, mas isso mostra que o Ministério da Educação e o governo atual

têm uma forma diferente de ver a sociedade. O Ministério da Educação realmente

tem de ver o Brasil de todas as formas, respeitando as diversidades, a pluralidade de

ideias,  as  minorias,  as  diferentes formas de pensamento,  porque somos um país

plural. Embora o partido de V. Exa. tenha governado este país antes do nosso por oito

anos, não investiu como deveria nem enfrentou como deveria os problemas reais da

educação na época. Hoje já podemos comemorar as diversas conquistas nos últimos

oito anos. Enfrentamos os problemas, realizamos o combate à pobreza como uma

questão  de  primeira  ordem,  procuramos  dar  condições  melhores  para  os  nossos

educadores. Podemos falar  da conquista do piso salarial  para os professores, das

cotas nas universidades, que permitiu o acesso ao ensino superior aos negros, aos



2073
____________________________________________________________________________

mais pobres e aos índios. Sexta-feira, em Belo Horizonte, 132 índios colarão grau em

diversas áreas. Entre eles está o Sr. José Nunes, Prefeito de São João das Missões,

minha  cidade,  e  uma  dezena  de  índios  xacriabás  e  índios  de  outras  etnias  -

maxacalis, crenaques - de Minas Gerais. Colarão grau 132 índios, Deputado Tadeu

Martins  Leite,  na  UFMG,  na  sexta-feira.  É  um  evento  importante  até  para  os

Deputados presenciarem.

É essa a diferença do nosso governo, de um governo que pensa um país para

todos, que está resolvendo o problema do ensino técnico. No Brasil só existiam 110

escolas técnicas federais. Apenas nos oito anos do governo Lula foram criadas 314

novas escolas técnicas federais. A Presidente Dilma agora lançou um novo pacote

para construção de novas escolas técnicas. Quero agradecer a ela porque sei que

mais  duas  serão  construídas  no  Norte  de  Minas.  Precisamos  agradecer,  neste

momento, por essa nova visão do nosso governo, que se preocupa realmente com a

educação, que se preocupa realmente em favorecer as minorias com a criação de

tantos programas.

Podemos  citar,  Deputado  Elismar  Prado,  o  ProUni,  que  é  uma  revolução  que

acontece neste país. Mais de 1 milhão de jovens de famílias carentes, de famílias que

jamais sonhariam em ver o filho na escola hoje estão fazendo um curso superior,

estão se tornando médicos, advogados, engenheiros, professores.

É com muito orgulho, Deputado Sávio Souza Cruz, que enfrentamos aqui hoje e

nos  abrimos  para  discutir,  respeitando,  claro,  os  posicionamentos  diferentes,  as

adversidades.

Precisamos seguir com o nosso país, precisamos realmente governar para todos,

como fez o Presidente Lula e como está fazendo nossa Presidente Dilma.

O Deputado Elismar  Prado (em aparte)*  -  Agradeço a V.  Exa.  e aproveito  para

parabenizá-lo por abordar esse tema, de grande relevância e interesse público, que

diz respeito aos investimentos liderados pelo nosso querido Presidente Lula e agora

pela nossa Presidenta Dilma, que dá continuação a esse projeto de transformação do

Brasil.

Realmente,  investir  em educação,  Deputado Paulo  Guedes,  é muito importante.

Sempre falo que é importante investir em todas as áreas, mas também repito que,
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quando se investe na formação de cidadãos mais conscientes, mais exigentes dos

seus direitos, realmente constroem-se condições de a sociedade ter mais acesso à

dignidade.  Nesses  oito  anos  do  governo  Lula  realmente  estamos  resgatando  e

pagando uma imensa dívida social acumulada ao longo da história do Brasil. Já disse

aqui,  em  outra  oportunidade  -  e  é  importante  lembrar  -,  que,  em  1993,  o  então

Presidente  Fernando  Henrique assinou um decreto  que  acabou com a  educação

profissional do Brasil. Somente em 2003, dez anos depois, o Presidente Lula revogou

o decreto e o Brasil passou a investir novamente na expansão do ensino profissional.

São centenas de cursos e extensões: os Institutos Federais de Educação, Ciência e

Tecnologia - Ifets -, os Cefets, agora o Pronatec, lançado pela Presidenta Dilma. Ou

seja, o País está crescendo, está distribuindo renda, milhões de pessoas saíram da

linha da pobreza.

É  fundamental  e  imprescindível  investir  em  educação  para  o  País  continuar  a

crescer e se desenvolver mais. Então, é importante V. Exa. trazer essa questão, até

mesmo a do ProUni. Quando fui membro da UNE, fazíamos muita luta em defesa da

expansão do ensino superior no Brasil. Hoje há centenas de extensões universitárias:

Monte  Carmelo  já  tem  sua  extensão  universitária  da  Universidade  Federal  de

Uberlândia, Araguari discutirá os cursos agora, Ituiutaba já tem sua universidade.

V. Exa. abordou algo muito interessante, a questão do ProUni. Os alunos carentes

que,  em  toda  a  sua  trajetória  no  ensino  público,  enfrentavam  dificuldades  de

informação  e  oportunidade,  hoje,  apresentam  as  melhores  notas  e  os  melhores

aproveitamentos. Refiro-me àqueles alunos que não tiveram oportunidade de estudar

e de ter uma escola de qualidade, que sofreram muito preconceito, ouvindo perguntas

do  tipo:  será  que  darão  conta  e  conseguirão  acompanhar  o  processo  de

aprendizagem da universidade e  do  curso  superior?  Eles  surpreenderam  o  Brasil

todo. Mesmo sendo alunos carentes, filhos de pedreiro, de doceira, de marceneiro, de

gari, serão doutores sim, com muito orgulho. Eles apresentam as melhores notas do

ProUni,  e  isso  é  um  grande  exemplo  de  superação.  Esses  investimentos  são

fundamentais.

Gostaria de parabenizar V. Exa. e dizer que estamos atentos a esse processo de

expansão,  tanto  profissional  como  do  ensino  superior  em  Minas  Gerais,  que  foi
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contemplado pelo Presidente Lula e agora pela Presidente Dilma. Obrigado.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Elismar Prado. Gostaria

também de dizer que não há apenas o ProUni,  existem muitos outros programas.

Hoje, para se ingressar no Fies, não são necessários mais avalistas. Fazer um curso

superior no Brasil, o que era para poucos, para uma minoria, hoje não é mais difícil.

Só não estuda em curso superior, Deputado Rogério Correia, quem não quer.

Há o ProUni, enfim, educação em todos os sentidos a partir  da pré-escola, com

construções de creches em todos os Municípios do Brasil, por meio do Proinfância.

Existe o ProJovem, o ensino de adultos que não tiveram oportunidade de estudar na

infância. Agora está sendo feita a expansão das escolas técnicas e, principalmente,

está havendo esse avanço do ensino superior, que, com a abertura de vagas, triplica

o número de inscritos nas universidades públicas. As universidades particulares estão

se abrindo, por meio do ProUni e do Fies, para o qual não é necessário avalista. Isso

tudo mostra que temos um país  preparado para  crescer,  para avançar  e para se

tornar  cada  vez  mais  importante  no  cenário  mundial.  Investindo  no  povo  e  nas

minorias, sem discriminação, hoje podemos afirmar que somos um país de todos os

brasileiros, pois respeitamos todo o mundo, todas as classes, a dos negros, a dos

brancos,  a  dos  homossexuais,  a  dos  índios,  enfim,  todas  as  diferenças  e

diversidades.

Este é o país da Presidente Dilma, este é o país que o Presidente Lula ajudou a

construir. Com certeza, a Presidente Dilma continuará esse trabalho.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  Paulo  Guedes,  faria  um

resumo do que V.  Exa.  acabou de dizer,  em poucas palavras.  O Presidente  Lula

lançou o ProUni, a Presidenta Dilma agora fará o ProUni do ensino médio, que é o

Pronatec.  Oito  milhões  de  jovens  terão  agora  um  ensino  profissionalizante  e

condições de contribuir com o Brasil, com o ensino técnico. Eles estarão aptos a ter

um emprego e a ajudar na indústria e na agricultura familiar, por meio desses cursos

técnicos. Oito milhões de jovens no Brasil, Deputado Paulo Guedes, sairão formados

do  ensino  profissionalizante.  Queria  apenas  lembrar  a  V.  Exa.  que,  para  isso

acontecer,  tivemos  de  revogar,  no  governo  do  Presidente  Lula,  uma  lei  do  ex-

Presidente Fernando Henrique que proibia o governo federal de fazer investimentos
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no ensino técnico profissionalizante. Tivemos de derrubar uma lei do PSDB, do ex-

Presidente  Fernando Henrique,  que proibia a União de  investir  no ensino técnico

profissionalizante. Agora a Presidente Dilma lança o Pronatec, que será o verdadeiro

ProUni  do  ensino  técnico.  Com  isso  a  responsabilidade  dos  Estados  também

aumenta. Por essas razões, às vezes cobramos, com veêmencia, como fizemos aqui,

que o governo do Estado dê a atenção devida aos nossos professores, à educação

mineira,  que  inicie  pagando  aos  professores  o  piso  nacional,  que  não  é  muito,

Deputado  Fred  Costa.  Não  é  pedir  muito  um  piso  de  R$1.200,00  para  uma

professora. Várias Prefeituras do interior ou Estados muito menores que Minas Gerais

pagam esse piso. Essa é uma discussão que devemos fazer aqui. Eu e o Deputado

Dalmo apresentamos requerimento na Comissão de Educação, para que discutamos

o Pronatec e como esse será implementado em Minas Gerais. Gostaria do apoio de

V. Exa., que está na Mesa da nossa Assembleia. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Rogério Correia. Antes de

conceder aparte aos demais Deputados, gostaria, Sr. Presidente, de fazer um apelo

ao governo do Estado, de forma mais clara ao Presidente da Copasa, para que tome

providências  urgentes  quanto  aos  problemas  que  vêm  ocorrendo  no  Vale  do

Jequitinhonha, no Norte do Estado, relativamente ao abastecimento de água. Quero

deixar claro e especificar o problema da cidade de Ninheira, onde estive nesse final

de  semana,  e  que  tem  problema  de  abastecimento  de  água,  não  é  nem  na

comunidade rural. Às vezes a cidade fica uma semana, 15 dias sem água na torneira.

Pude presenciar, Sr. Presidente, no Centro da cidade, três caminhões-pipa levando

água para as pessoas porque não há água na tubulação. Secaram todos os poços. A

Copasa precisa urgentemente tomar providências em casos como esse registrado em

Ninheira, que levou até à revolta a população mês passado. Cansada de esperar, a

população se revoltou e até depredou o escritório da Copasa na cidade. Isso é triste

porque  a  Copasa  é  patrimônio  do  povo  mineiro,  e  não  queremos  esse  tipo  de

violência. Não é dessa forma que se resolve o problema, mas precisamos fazer com

que a Copasa, empresa que tem superávit e que lucrou mais de R$500.000.000,00

ano passado, resolva problemas como esse, das pequenas cidades. Ninheira, no Alto

Rio Pardo, está sofrendo o grande problema da falta de água. Uma cidade sendo
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abastecida por  caminhão-pipa:  víamos isso em comunidades rurais,  mas na zona

urbana  isso  é  fato  novo,  e  precisamos  que  a  Copasa  tome  providências  nesse

sentido.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, quero felicitá-lo

pelo pronunciamento, que traz temas importantes. Destaco, de forma fundamental, a

educação. Para nós que acreditamos na verdadeira transformação social, ela passa

necessariamente  por  investimentos  em educação em  todos  os  níveis  -  educação

infantil, ensino médio, fundamental, superior, até mesmo técnico. Como dispomos de

pouco tempo, graças ao aparte que V. Exa. me concede, quero somente trazer um

tema  muito  importante.  Belo  Horizonte  hoje  tem  2.500  educadores  infantis.  Até

meados  do  ano  que  vem  eles  serão  mais  de  5  mil,  embora  o  calendário  seja

unificado, a carga horária seja a mesma, e as férias as mesmas. Belo Horizonte vem

tratando o educador infantil  como administrador não só na remuneração, para ser

mais  mal  remunerado,  mas  principalmente  afetando  a  sua  aposentadoria  -  a

aposentadoria do professor passa a ser com 30 anos e não com 25 anos. Espero

podermos  trazer  essa  importante  discussão  para  a  Assembleia  Legislativa,  para

unirmos esforços com os educadores infantis de Belo Horizonte e de alguma cidades

da Região  Metropolitana,  onde o  problema também ocorre  de  forma semelhante.

Muito obrigado por me conceder o aparte.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Fred Costa. Sr. Presidente,

encerro aqui, e muito obrigado pela atenção.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.
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Palavras do Sr. Presidente

O Presidente da Assembleia Legislativa, no uso da competência que lhe é conferida

pelo inciso I do art. 235 do Regimento Interno, e tendo em vista o disposto no inciso

XXI do art. 62, c/c o inciso II do § 1º do art. 78 da Constituição do Estado, comunica a

existência de vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,

em virtude da aposentadoria do Conselheiro Elmo Braz Soares. A Presidência informa

ainda que, nos termos do inciso II do art. 235 do Regimento Interno, o prazo de dez

dias úteis para a inscrição dos candidatos ao preenchimento desta vaga terá início na

segunda-feira, dia 30 de maio, encerrando-se no dia 10 de junho.

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  791/2011,  da

Comissão da Pessoa com Deficiência, 792 a 794/2011, da Comissão de Turismo, e

795 e 796/2011, da Comissão de Defesa do Consumidor. Publique-se para os fins do

art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pela  Comissão  de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  3ª  Reunião

Extraordinária, em 24/5/2011, do Requerimento nº 583/2011, da Comissão de Direitos

Humanos  (Ciente.  Publique-se.);  e  pelo  Deputado  Rogério  Correia,  indicando  os

Deputados Adalclever Lopes e Paulo Lamac para membros efetivos e o Deputado

Antônio  Júlio  para  membro  suplente  e  informando  sua  indicação  para  membro

suplente da Comissãode Ética (Ciente. Designo. Às Comissões.). 

Discussão e Votação de Indicações

O  Sr.  Presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Bonifácio  Mourão,

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que as Indicações nºs 15, 16

e  17/2011  sejam  apreciadas  em  primeiro  lugar,  nessa  ordem.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação
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pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr.  Presidente -  Votaram “sim” 41 Deputados. Não houve voto contrário. Está

ratificada a aprovação do requerimento do Deputado Bonifácio Mourão.

Indicação,  feita  pelo  Governador  do Estado,  do  nome do Sr.  Antônio  Carlos  de

Barros Martins para o cargo de Presidente da Fundação Hospitalar  do Estado de

Minas  Gerais  -  Fhemig.  A Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  do  nome.  A

Presidência  vai  submeter  a  matéria  à  votação  pelo  processo  secreto,  de

conformidade com o art.  261, I, combinado com os arts. 252 e 255 do Regimento

Interno.  A  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência vai

dar  início ao processo e,  para tanto,  solicita  às  Deputadas e aos Deputados que

ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dinis Pinheiro -

Doutor  Viana  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Fábio

Cherem - Fred Costa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira -

Neilando Pimenta - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses. 

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado,  do nome do Sr.

Antônio Carlos de Barros Martins para o cargo de Presidente da Fundação Hospitalar

do Estado de Minas Gerais - Fhemig. Oficie-se ao Governador do Estado.
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Indicação,  feita  pelo  Governador  do Estado,  do  nome do Sr.  José Elcio  Santos

Monteze para o cargo de Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG. A Comissão Especial opina pela aprovação do

nome. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto, de

conformidade com o art. 261, I, combinado com 252 e 255 do Regimento Interno. A

Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua

presença no painel  que  o  façam neste momento.  A Presidência  vai  dar  início  ao

processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus

lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dinis Pinheiro -

Doutor  Viana  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Fábio

Cherem - Fred Costa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira -

Neilando Pimenta - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto contrário. Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado,  do nome do Sr.

José  Elcio  Santos  Monteze  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  do  Departamento  de

Estradas  de  Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  DER-MG.  Oficie-se  ao

Governador do Estado.

Indicação,  feita  pelo  Governador  do Estado,  do  nome do Sr.  Gerson Barros  de

Carvalho  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  do  Departamento  de  Obras  Públicas  do

Estado de Minas Gerais - Deop-MG. A Comissão Especial opina pela aprovação do

nome. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto, de

conformidade com o art.  261, I, combinado com os arts. 252 e 255 do Regimento

Interno.  A  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não
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registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência vai

dar  início ao processo e,  para tanto,  solicita  às  Deputadas e aos Deputados que

ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Doutor Viana -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Fred Costa

- Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco

- Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses. 

O Sr.  Presidente -  Votaram “sim” 41 Deputados.  Votou “não” 1 Deputado.  Está,

portanto, aprovada a indicação, feita pelo Governador do Estado,  do nome do Sr.

Gerson Barros de Carvalho para o cargo de Diretor-Geral do Departamento de Obras

Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop-MG. Oficie-se ao Governador do Estado.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Quero, Sr. Presidente, enaltecer a votação

realizada ontem do Código Florestal Brasileiro. O relatório foi muito bem produzido

pelo  relator,  Deputado  Aldo  Rebelo,  do  PCdoB de São  Paulo.  Ele  foi  muito  feliz

porque ouviu a base, os donos das pequenas propriedades, os pequenos produtores

e  entidades  ligadas  aos  pequenos  produtores,  mas  ouviu  também  os  médios  e

grandes produtores e a sociedade urbana. Ele foi muito feliz também porque traduziu

o sofrimento do pequeno produtor e do produtor de forma geral. Vejam a contradição

que existe: o produtor produz o que tem de melhor e mais sagrado neste mundo, que

é o alimento, para alimentar a população brasileira e também a população mundial,

porque o Brasil hoje é um grande exportador de alimentos, e em vez de ser venerado,

de  receber  agradecimentos,  é  criminalizado.  Por  quê?  Porque  existe  uma  lei

impossível de ser cumprida. Trata-se de uma legislação burra, que diz que qualquer

intervenção no solo deve ter licença ambiental; que área com declividade acima de
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45º é área de proteção e não pode ser ocupada; que áreas de várzeas úmidas não

podem ser ocupadas. Se se for cumprir essa atual lei, não se pode mais produzir

arroz no Brasil. O Sul de Minas e a Zona da Mata não vão mais poder produzir café e

não poderá mais haver pastagens. E o pior é que, no mínimo, 30% do PIB brasileiro

vai para o ralo, o que empobrece as famílias, a cidade, a região, o Estado e o Brasil.

Então,  graças  a  Deus,  o  relator  teve  consciência,  e  410  Deputados,  de  forma

massacrante, aprovaram o relatório do novo Código Florestal Brasileiro. Ele foi feliz. E

era propagado para todo lado que seria um código para favorecer os desmatadores,

os  grandes  produtores.  Em  nenhum  ponto  desse  novo  relatório  existe  qualquer

insinuação que dê abertura para novos desmatamentos. E somos contrários a essa

prática, sim, não podemos admitir desmatamentos, não podemos admitir agressão às

nascentes,  à  natureza  de  forma  geral.  Temos,  sim,  de  incentivar  produção  e

preservação num mundo onde há quem passe fome, num mundo em que, entre 7

bilhões de pessoas, mais de 1 bilhão ainda passam fome. E daqui a 20 anos serão

aproximadamente 10, 12 bilhões de habitantes num mundo que precisará de muito

alimento, inclusive o produzido pelo brasileiro. Enfim, quanto a esse código votado

ontem, espero que o Senado o sacramente da forma como foi feito, e também espero

que a Presidente Dilma tenha equilíbrio para sancioná-lo; se vetá-lo, partiremos na

busca da derrubada do veto, o que espero que não aconteça, porque esse código,

minha gente, não é para favorecer grandes ou médios produtores, mas ele favorece

principalmente a pequena propriedade. Se ele não fosse votado e o produtor tivesse

de cumprir a atual legislação, a maioria das pequenas propriedades brasileiras ficaria

totalmente inviabilizada, porque se trata de pessoas que não podem ter sua casa

perto  da  água.  Antigamente  não  havia  energia  elétrica,  e,  se  não  havia  energia

elétrica, as pessoas não iriam carregar água na copa do morro; construía-se a casa e

o  curral  perto  da  água,  o  que  agora  seria  praticamente  impossível.  Quanto  aos

cafezais na nossa região, como no Município de Juruaia, no bairro de nome Gomes,

os  cafezais  teriam de ser  exterminados,  não poderia ficar  nada,  assim  como em

Muzambinho, em Cabo Verde. E ali há uma produção de quase 1 milhão de sacas de

café. O Sul de Minas e a Zona da Mata produzem mais de um terço da produção de

café do Brasil.  Então,  minha gente,  só naquela  região  seriam extintos  mais  de  1
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milhão de empregos, portanto seria declarada a falência dos Municípios brasileiros,

principalmente dos de Minas Gerais. Vemos Minas batendo recorde na geração de

emprego. De onde está vindo a maioria dos empregos? Eles vêm do campo, dos

cafeicultores, que têm as mãos calejadas, que levantam cedo e sofrem para pagar

seu café e ainda estavam sendo criminalizados. Agora, se Deus quiser, eles poderão

ter uma atividade legal e ainda produzirão com satisfação e com renda para alimentar

o  nosso  povo  brasileiro.  Ficamos  muito  felizes  em  constatar  que  ainda  existem

pessoas sérias como o Deputado Aldo Rebelo. A sua liderança fez com que os outros

Deputados  o  acompanhassem  e  salvassem  a  agricultura  do  nosso  país.  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

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a especial

de amanhã, dia 26, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/5/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Pompílio Canavez,

membro da supracitada Comissão. O Presidente 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 implantação da hidrovia do Lago de Furnas, ligando o Município

de Alfenas ao de Formiga e promovendo a integração das regiões Sul e Sudoeste do

Estado, e comunica o recebimento da seguinte correspondência de ofício do Sr. Levi

Baltazar  Valderramos,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Guaxupé,  em  que

parabeniza esta Comissão pela realização desta audiência. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Luiz Antônio da Silva, Prefeito

Municipal  de  Alfenas;  Paulo  Roberto  Coelho  Godoy,  Coordenador  de  Obras
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Portuárias Delegadas Marítima, representando o Sr. Luiz Antônio Pagot, Diretor-Geral

do Departamento Nacional  de Infraestrutura de Transporte - DNIT -;  Nelson Alves

Lara, Presidente da Associação dos Municípios do Lago de Furnas - Alago -; Natal

Cadorini, Prefeito Municipal de Elói Mendes; Sebastião Elói Souza, Prefeito Municipal

de Aguanil; Vagner Tarcísio de Morais, Presidente da Câmara Municipal de Alfenas;

Alexandre Augusto Moreira Santos, Professor da Universidade Federal  de Itajubá;

Eduardo Engel, Presidente da Associação de Usuários do Lago de Furnas; e Rogério

Ramos do Prado, Presidente do Fórum Lago e Diretor de Extensão da Unifenas, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento

que deu origem ao debate, faz as 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 da reunião.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Liza Prado - Sebastião Costa - Paulo Lamac. 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/5/2011

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Duarte  Bechir  e  Carlos  Mosconi  (substituindo  a  Deputada  Ana  Maria

Resende, 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 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 discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  para as  quais  designou os relatores citados a  seguir:

Projetos de Lei nºs 145 e 516/2011 (Deputado Carlos Mosconi) e 521 e 543/2011

(Deputada  Luzia  Ferreira).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 145/2011 é convertido em diligência ao
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autor da proposição a requerimento do relator, Deputado Carlos Mosconi, aprovado

pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  516,  521  e  543/2011,  que

receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira - Luiz Henrique.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/5/2011

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Doutor Viana e Rômulo Viegas, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado 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 das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº

1.293/2011,  em  turno  único  (Deputado  Fabiano  Tolentino);  Projeto  de  Lei  nº

1.295/2011, em turno único (Deputado Doutor Viana); Projeto de Lei nº 685/2011, no

1º turno (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. A Presidência retira de pauta os Projetos de Lei nºs 938 e

969/2011,  em  turno  único,  por  falta  de  pressupostos  regimentais.  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 maio de 2011.
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Antônio Carlos Arantes, Presidente - Doutor Viana - Rômulo Viegas

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

18/5/2011

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado  Paulo  Guedes.  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 uma solução definitiva para a demanda dos militares e seus familiares que

residem  em  moradia  funcional  cedida  pela  PMMG,  em  face  das  notificações

expedidas para desocupação dos imóveis,  e comunica o recebimento da seguinte

correspondência:  ofícios  dos  Srs.  Edson  Ribeiro  Baeta,  Promotor  de  Justiça,

acusando  o  recebimento  do  Ofício  nº  763/2011/SGM,  que  encaminha  cópia  de

expediente  desta  Comissão  sobre  fatos  ocorridos  no  Aglomerado  da  Serra,  e

informando que está sendo analisado por ele, como titular da ação penal que envolve

os crimes em questão; Gustavo Corgosinho A. Meira, Defensor Público, justificando

sua  ausência  no  debate  público  “Mineração  e  Direitos  Humanos”,  realizado  em

29/4/2011,  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  nas  datas

mencionadas entre  parênteses:  ofícios  dos Srs.  Paulo  de Tarso Tamburini  Souza,

Conselheiro  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  e  Humberto  Adami,  Ouvidor  da

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da

República (12/5/2011); Bonifácio Mourão, Líder do Bloco Transparência e Resultado -

BRT -, e Deputado Tiago Ulisses, Líder do Bloco Parlamentar Social (13/5/2011). A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Cel. PM Jader

Mendes Lourenço, Diretor de Educação Escolar e Assistência Social, representando o

Cel. PM Márcio Martins Santana, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais (interino); o Cel. PM Eduardo Mendes Sousa, Diretor-Geral do Instituto

de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais; o Subten. PM

Luiz Gonzaga Ribeiro, Coordenador da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros

Militares de Minas, representando o Subten. PM Raimundo Nonato Meneses Araújo,
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Presidente  dos  Praças  Policiais  e  Bombeiros  Militares  de  Minas;  o  Sr.  Rodrigo

Filgueira Oliveira, Promotor de Justiça, Coordenador do Centro de Apoio Operacional

de  Direitos  Humanos do Ministério;  o  Sgt.  PM José Arimateia Ferreira de Castro,

membro  do  Centro  Social  de  Cabos  e  Soldados,  representando  o  Sr.  Álvaro

Rodrigues Coelho, Presidente desse Centro, 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 do

Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  (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. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados

Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para apurar  denúncia de possível  irregularidade no procedimento  de  anulação de

homologação de dispensa médica da 2º-Sgt. QPE PM Rosemary Barbosa Ventura,

sem a observância do devido processo legal;  seja realizada reunião de audiência

pública para apurar denúncia de possível erro médico que vitimou o menor I.J.S.S.;

Durval  Ângelo  (2)  em que solicita  sejam encaminhados ao Comandante-Geral  da

PMMG  e  à  Corregedoria  da  PMMG  o  documento  que  meciona  e  pedido  de

providências  para  apurar  por  que  os  ocupantes  da  viatura  PM  14907/22º  BOM,

chefiados pelo Cb.PM Geraldo, encontravam-se presentes no local do incêndio na

boate Black Label Club; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social,

à Corregedoria do Sistema Prisional e ao Colegiado das Corregedorias pedido de

providências para que se apure a situação em que se encontram os Srs. Cláudio Dias

e Rejane Mara, Agentes Penitenciários, alocados na Penitenciária Nelson Hungria,

em  razão do comportamento  dos  citados  Agentes,  que na Semana Santa  teriam

brigado,  exibindo armas e ameaçando de morte pessoas em um bar.  Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Durval Ângelo, Presidente. 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/5/2011

Às 9h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Carlos  Mosconi  e  Doutor  Wilson  Batista,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Rosângela Reis e os Deputados

Bonifácio Mourão, Dalmo Ribeiro Silva, Fred Costa e Duarte Bechir. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Wilson Batista, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater a prevenção e o combate à dengue no Estado. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. Antônio Jorge de Souza Marques,

Secretário  de  Estado  de  Saúde,  que  é  convidado  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência  concede  a  palavra  aos  Deputados  Fred  Costa  e  Bonifácio  Mourão,

autores dos requerimentos que deram origem ao debate, para suas considerações

iniciais.  Logo após,  passa a palavra  ao convidado,  para que faça sua exposição.

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, 25 de maio de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Neider

Moreira. 

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/5/2011

Às  9h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro da supracitada Comissão. 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  apreciar  a  matéria
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constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão e  comunica  o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  Sr.  Marco  Antônio  Garcia  de

Pinho, advogado, encaminhando à Comissão pedido de providências contra abusos,

ilegalidades, coações e humilhações que declara sofrer por parte de Promotores de

Justiça  e  magistrados  do  Estado;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”,  na data mencionada entre parênteses: Coronel PM Divino Pereira de

Brito, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG, e Júlio Delgado, Deputado Federal

(21/5/2011).  Registra-se a  presença dos  alunos  da  Escola  Municipal  Machado de

Assis, de Contagem. 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 maio de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 641/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir o Dia Mineiro do Leoísmo.

A proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  da  qual

recebeu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade na forma

apresentada. Vem, agora, a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos dos arts. 188, 102, XIV, e 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 641/2011 tem por escopo instituir o Dia Mineiro do Leoísmo, a

ser celebrado no dia 1º de dezembro. 

O leoísmo teve início em 1957, quando o Lions Clube de Glenside, na Pensilvânia,

nos Estados Unidos, resolveu criar um movimento juvenil de serviço à comunidade.

Fundou-se assim o primeiro Leo Clube, com o objetivo de reunir jovens e desenvolver

neles  as qualidades de liderança,  lealdade,  responsabilidade individual,  igualdade,



2090
____________________________________________________________________________

honestidade  e  respeito  ao  próximo.  Com  esse  propósito,  o  Leo  Clube  tornou-se

atividade oficial do Lions Clube no ano de 1967, sendo visto como uma escola de

cidadania,  em  que os  jovens eram preparados para se tornarem líderes  de  suas

comunidades por meio do serviço voluntário.

A ideia expandiu-se rapidamente pelos Lions Clubes dos Estados Unidos e, após

alguns anos, tornou-se atividade oficial dos Lions Clubes em todo o mundo.

O leoísmo reúne atualmente  jovens  interessados  em  atividades  que beneficiam

suas comunidades e está organizado sob o amparo de um Lions Clube e a égide do

Lions Internacional. Como já destacado, o movimento surgiu da preocupação com a

educação e o acolhimento da juventude, direcionando o dinamismo, a persistência e

a  garra  característicos  dessa  fase  da  vida  para  o  desenvolvimento  de  trabalhos

comunitários desinteressados.

O Leo Clube tem como propósito oferecer aos jovens oportunidades de contribuir,

individual  e  coletivamente,  para  as  sociedades  local,  nacional  e  internacional;

estimular seu desenvolvimento responsável; promover a compreensão das relações

internacionais, a adoção de princípios éticos e a união de seus associados por laços

de  amizade,  companheirismo  e  compreensão  mútua;  além  de  desenvolver  neles

qualidades de liderança.

Não  há  dúvida,  pois,  que  é  um  movimento  que  congrega  e  ampara  o  jovem,

estimulando  seu  crescimento  como  pessoa  e  cidadão  por  meio  de  ações

comunitárias, prestando, assim, relevante serviço à sociedade. 

Diante dessas considerações, é meritória a instituição de data comemorativa para

que todos possam refletir sobre o trabalho dessa organização e suas repercussões

sociais.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 641/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2011.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Juninho Araújo - Tadeu Martins Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 665/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De  autoria  do  Deputado  Célio  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  institui  a

Semana Estadual de Prevenção ao Câncer de Próstata.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo n° 1, que apresentou. Em seguida, f oi encaminhada à Comissão de

Saúde, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1 . 

Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. 

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 665/2011 institui a Semana Estadual de Prevenção ao Câncer

de Próstata, a ser realizada anualmente na semana do segundo domingo de abril,

data  do  Dia  Mundial  do  Combate  ao  Câncer,  com  o  objetivo  de  esclarecer  e

conscientizar  a  sociedade  sobre  a  importância  do  diagnóstico  precoce  dessa

enfermidade.

Considerando  que  o  câncer  pode  assumir  diferentes  facetas,  mas  todas  elas

demandam cuidados e orientações gerais aos pacientes e familiares, a Comissão de

Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que institui o Dia de Prevenção

e Combate ao Câncer, para a disseminação de informações sobre a prevenção e o

combate da doença em geral, a ser realizado anualmente em 27 de novembro, para

coincidir  com  o  Dia  Nacional  de  Combate  ao  Câncer,  possibilitando  a  soma  de

esforços estadual e federal para esclarecer a população sobre o tema.

Nesse  substitutivo,  dispositivos  do  projeto  de  lei  em  análise  considerados

inadequados foram suprimidos, como ocorreu com o parágrafo único do art. 1º, que

determina a inserção da data no calendário  oficial  do Estado,  uma vez que esse

calendário inexiste; e com o art. 3º, que autoriza o Estado a celebrar convênios ou

parcerias e indica as atividades a serem realizadas,  por se tratar de competência

constitucional do Governador do Estado.

Também foi o caso do art. 4º, pois prevê que as despesas oriundas da nova lei

correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Saúde,

suplementadas, se necessário. Ora, aprovada a nova data, como o tema é pertinente
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a sua área de atuação, essa Secretaria assumirá automaticamente o planejamento

das ações a serem executadas, ficando as despesas decorrentes dessas atividades

por conta de sua dotação orçamentária. 

Já  a  Comissão  de  Saúde,  em  seu  parecer,  ressaltou  a  importância  do

desenvolvimento de ações conjuntas para a prevenção e a detecção da enfermidade

de forma geral e da conscientização da população sobre os cuidados fundamentais

para evitar seu aparecimento, uma vez que é possível a diminuição do número de

casos ou a melhoria nos resultados dos tratamentos.

No âmbito de competência desta Comissão, cabe ressaltar que o projeto de lei em

análise  não  acarreta  despesas  para  o  erário  nem  implica  repercussão  na  lei

orçamentária. Portanto, não há óbice a sua transformação em lei.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 665/2011, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente -  João Vítor  Xavier,  relator -  Doutor Viana - Antônio Júlio  -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 745/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em análise tem por objetivo

instituir a Semana Estadual da Adoção.

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. 

Vem agora a este órgão colegiado, para receber parecer quanto ao mérito,  nos

termos dos arts. 188, 102, XIV, “e”, e 190 do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  745/2011  tem  por  escopo  instituir  a  Semana  Estadual  da

Adoção, a ser realizada anualmente na semana que antecede o dia 25 de maio - Dia
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Nacional da Adoção -, com o propósito de promover a reflexão e a conscientização

sobre a importância da adoção de crianças e adolescentes. 

É importante esclarecer  que o Substitutivo nº  1,  apresentado pela Comissão de

Constituição  e  Justiça,  tem  a  finalidade  de  promover  a  correção  de  pequenas

impropriedades do texto, assim como fazer sua adequação à técnica legislativa.

Adotar um filho significa acolher, mediante a ação legal e por vontade própria, como

descendente legítimo, uma pessoa desamparada pelos pais biológicos, conferindo-

lhe todos os direitos de um filho natural. Para além do conceito, está a significância

dessa ação, eivada de valor não apenas para os indivíduos envolvidos - pais e filhos

-, mas para toda a sociedade. 

Para o adotante, a decisão é pouco diferente daquela de ter um filho de sangue,

pois, excluindo-se a parte biológica, o processo é igual. O amor, o afeto, a ansiedade,

a expectativa, os problemas com a educação e o comportamento, os conflitos, tudo

isso acontece em todas as relações entre pais e filhos, independentemente de serem

descendentes biológicos ou não. 

Para o adotado, ser acolhido em uma nova família e partilhar sua convivência é fato

fundamental na formação de sua personalidade, pois, apesar de, ao longo de seu

desenvolvimento, receber influências de várias instituições, como as educacionais e

religiosas, é primordial sentir-se parte de um núcleo familiar equilibrado e saudável. 

Infelizmente, não são poucas as crianças e os adolescentes que não conhecem

seus pais, abandonados e carentes de afeto. Preocupado com essa circunstância, o

poder público tem envidado esforços para estabelecer proteção especial e integral a

esses indivíduos.

No Brasil, adotar já foi um processo muito mais longo, burocrático e estressante.

Hoje,  com  o  apoio  da  legislação  e  o  advento  dos  Juizados  da  Infância  e  da

Juventude, esse processo está mais fácil e rápido. 

Com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, Lei nº 8.069, de

1990, que estabelece as normas gerais de adoção no Brasil, o processo foi facilitado.

O documento põe em evidência os interesses do adotado e estabelece como principal

objetivo do processo de adoção assegurar seu bem-estar. 

Por meio do ato de adoção, os pais conferem ao filho adotado os mesmos direitos
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dos filhos naturais e, uma vez concluído, o processo é irrefutável, a não ser em caso

de maus-tratos pelos pais. Nesse caso, como ocorreria com os pais biológicos, os

pais adotivos perdem o pátrio poder, e o Estado se responsabiliza pela guarda dos

filhos, encaminhando-os a uma instituição para menores desamparados até definir

sua situação, ou os coloca sob a guarda de um parente que tenha condições de

acolhê-los.

Em  2008,  o  Brasil  começou  a  montar  seu  Cadastro  Nacional  de  Adoção,  que

pretende dar racionalidade e ordem a esse complexo drama social. O interessado em

adotar  passa  por  um  cuidadoso  processo  de  habilitação,  que  inclui  entrega  de

documentos,  comprovação  de  bons  antecedentes,  fotos  do  local  onde  vive,

entrevistas com psicólogos e assistentes sociais e um parecer do juiz da Vara da

Infância e da Juventude. Sendo considerado apto, entra em uma fila de pretendentes

e aguarda a criança com o perfil desejado. Até então, esse processo só era válido

para a localidade onde residia a pessoa ou o casal interessado. Com a criação do

Cadastro Nacional, uma vez habilitado, o requerente está apto à adoção em qualquer

lugar do Brasil, o que pode facilitar muito o processo.

Diante dessas informações, deve-se ressaltar a importância do projeto de lei em

análise, que pretende estabelecer uma semana para a reflexão sobre o valor social

do  ato  de  acolher  crianças  e  adolescentes  por  meio  da  adoção,  dando-lhes  não

apenas  uma  nova  família,  mas  uma  nova  oportunidade  de  inserção  social,

propiciando-lhes a convivência saudável e harmônica com núcleos familiares estáveis

e ajustados. 

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 745/2011, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Juninho Araújo, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 908/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório
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De autoria  do  Deputado Gilberto  Abramo,  o projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia de Conscientização sobre o Autismo no Estado.

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. 102, XX, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 908/2011 tem por finalidade instituir o dia 2 de abril como o Dia

de Conscientização sobre o Autismo no Estado. 

Conforme esclarece o autor da matéria, é necessário aprofundar a discussão sobre

o autismo e buscar políticas públicas que beneficiem os autistas. 

Reconhecemos  que  é  nobre  a  preocupação  do  parlamentar  com  a  proteção  e

integração social dos autistas, visando ensejar o pleno exercício de sua cidadania.

Inicialmente, é válido lembrar que a matriz sobre a qual se assenta a legislação

brasileira garantidora dos direitos das pessoas com deficiência é a Constituição da

República.  Sensível  à  necessidade  de  se  garantir  a  efetividade  da  igualdade,  o

legislador constituinte de 1988 estabeleceu, já no art.  3o,  IV, que constitui  objetivo

fundamental  da  República  Federativa  do  Brasil  “promover  o  bem  de  todos,  sem

preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e  quaisquer  outras  formas  de

discriminação”. No que se refere à educação, a Carta Magna assegura, em seu art.

208,  III,  atendimento  educacional  especializado  às  pessoas  com  deficiência,

preferencialmente na rede regular de ensino. Prevê, ainda, ao tratar da criança e do

adolescente, no art. 227, § 1o, II, a criação de programas de prevenção e atendimento

especializado para as pessoas com deficiência física, sensorial ou mental, bem como

de  integração  social  do  adolescente  deficiente,  mediante  o  treinamento  para  o

trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com

a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. 

A propósito,  foi  constituída  nesta  Casa a  Comissão Especial  para  o  Estudo da

Atenção à  Pessoa com Transtorno Mental,  Deficiência  Mental  ou Autismo,  a  qual

iniciou seus trabalhos em 2/5/2006, com o objetivo geral de analisar o atendimento

prestado a pessoas com transtorno mental, deficiência mental ou autismo nas áreas



2096
____________________________________________________________________________

de saúde,  educação e assistência social e de propor soluções para os problemas

encontrados, tendo concluído seus trabalhos no dia 12/7/2006, com a elaboração de

relatório final. O trabalho dessa Comissão evidenciou o contexto da atenção à saúde

mental no Estado e, em especial, aos deficientes mentais e autistas. Os resultados

colocaram  em  evidência  a  precariedade  da  assistência  a  essas  pessoas  e  seus

familiares e a necessidade de organização de uma rede de atenção que leve em

conta suas especificidades, garantindo a eles suporte terapêutico nas atividades do

dia a dia e nas situações de crise. 

Quanto à definição, segundo a Classificação Internacional de Doenças - CID 10 -, o

autismo  é  considerado  transtorno  mental  e  comportamental.  A CID  10  conceitua

autismo infantil  como transtorno  global  do  desenvolvimento  caracterizado  por  um

desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes dos 3 anos de idade, com

perturbação característica no domínio das interações sociais  e da  comunicação e

comportamento focalizado e repetitivo. Já o autismo atípico ocorre após a idade de 3

anos, geralmente em crianças que apresentam retardo mental profundo ou transtorno

específico grave no desenvolvimento da linguagem. 

Em dezembro de 2007, a Organização das Nações Unidas - ONU - instituiu o dia 2

de abril como Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, uma das três datas

que criou dedicada a enfermidades. As outras duas se referem à Aids e ao diabetes.

Assim, nessa data, diversos eventos são realizados em diferentes países, sendo que,

na Europa,  há intensa mobilização da sociedade civil,  sobretudo de federações e

associações,  que,  patrocinadas  por  iniciativas  oficiais  e  privadas,  promovem

encontros para os interessados. 

No  Brasil,  familiares  de  pessoas  autistas  aproveitam  a  mesma  data  para  se

mobilizar e chamar a atenção da sociedade para o autismo e cobrar do governo a

elaboração de políticas públicas adequadas. 

Nesse contexto, a instituição da data em questão contribui para a conscientização

social  acerca  do  autismo,  possibilitando  a  soma  de  esforços  para  esclarecer  a

população  sobre  o  tema,  o  que,  em  última  análise,  visa  garantir  os  direitos

constitucionais dos cidadãos.

Conclusão
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Diante  do  exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  no 908/2011 na

forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Marques Abreu.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.294/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no 5.023/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Poço Danta Pará,

com sede no Município de Porteirinha.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.294/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos  Pequenos  Produtores Rurais  de  Poço Danta Pará,  com sede no

Município de Porteirinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano  e  sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 51 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; e

o art. 52 determina que as atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não
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serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.294/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - Delvito Alves - Rosângela Reis - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 416/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado e decorrente do desarquivamento do Projeto

de  Lei  nº  2.535/2008,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “dispõe  sobre  os  serviços

telefônicos de atendimento ao cliente e dá outras providências”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte apreciou a

matéria  quanto  ao  mérito  e  opinou  por  sua  aprovação  na  forma  do  referido

Substitutivo nº 1.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta sob comento visa disciplinar os serviços de atendimento ao consumidor

-  SACs  -  por  via  telefônica,  estipulando  o  tempo  máximo de espera  e  prevendo

sanções  para  os  fornecedores  que  não  cumprirem  os  comandos  insculpidos  na

norma.

O autor do projeto salienta o enorme desgaste e perda de tempo e de dinheiro por

parte dos usuários quando optam pelo contato telefônico. O atendimento por meio

dos SACs se caracteriza pela total inobservância dos padrões mínimos de respeito ao

consumidor. 

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou em seu parecer que esse quadro tem
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motivado em todo o País a formulação de propostas similares ao projeto em análise.

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério

da Justiça, recolheu sugestões em todo o Brasil para regulamentação dos serviços, o

que culminou na edição do Decreto Federal nº 6.523, de 31/07/2008, que fixa normas

para o serviço de atendimento ao consumidor feito por telefone. Ademais, esclareceu

que esse decreto disciplinou apenas os serviços regulados pelo poder público federal,

remanescendo, portanto, os demais serviços sem nenhuma regulamentação.

Não  obstante  inexistir  óbice  de  natureza  constitucional  e  legal  à  tramitação  do

projeto, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu por bem apresentar-lhe o

Substitutivo nº 1, com o fim de adequá-lo à técnica legislativa e excluir dos comandos

insculpidos na norma os serviços regulados pelo poder público federal, porquanto já

se encontram disciplinados.

A seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte alegou em seu

parecer que a alteração proposta pela Comissão de Constituição e Justiça se mostrou

pertinente e que o substitutivo apresentado está em plena consonância com a norma

federal, não apenas no tocante às penalidades a serem aplicadas aos fornecedores

que não observarem as condutas descritas no decreto, como também em relação ao

tempo de espera previsto na proposta original, que foi reduzido para 60 segundos.

Ainda mais, essa Comissão ressaltou que o desgaste ocasionado aos consumidores

que utilizam os SACs patrocinados pelos fornecedores de serviço há muito estava a

impor uma intervenção do poder público, com o objetivo de regulamentar a matéria.

No que concerne à estrita competência desta Comissão, nos termos do art. 102,

VII,  “d”,  do  Regimento  Interno,  qual  seja  analisar  a  repercussão  financeira  das

proposições, cumpre-nos esclarecer que o projeto em exame, com o aperfeiçoamento

que  lhe  foi  proposto,  não  provoca  nenhum  impacto  nas  contas  públicas  e,

consequentemente,  não  acarreta  impacto  na  execução  da  Lei  Orçamentária  do

Estado, porquanto disciplina relações entre particulares.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 416/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.
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Sala das Comissões, 25 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - João Vítor Xavier - Doutor Viana -

Antônio Júlio - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 583/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, resultante do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 1.875/2007, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de

instituições  financeiras,  administradoras de  cartões de  crédito,  administradoras  de

cartões de afinidade e empresas correlatas fornecerem correspondências impressas

no sistema Braille quando da sua solicitação.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011, a proposição foi encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 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° 668/2011,  por  tratar  de  matéria  similar,  a  saber,

disposição sobre a adequação das instituições financeiras e das administradoras de

cartões de crédito e de cartões de afinidade ao atendimento dos deficientes visuais.

A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer concluindo pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo n° 1,  que

apresentou.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social opinou pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresentou.

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 em estudo dispõe sobre a obrigatoriedade de instituições financeiras,

administradoras  de  cartões  de  crédito,  administradoras  de  cartões  de  afinidade e

empresas  correlatas  fornecerem  correspondências  impressas  no  sistema  braile

quando da sua solicitação. 
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A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional à normal tramitação da proposição. Acrescentou que o STF rechaçou a

tese das instituições financeiras no que concerne à competência privativa da União e,

particularmente,  do  Banco  Central  do  Brasil,  para  estipular  normas  de  natureza

cogente em relação a elas. Com o objetivo de atender ao princípio da consolidação

das normas e de estender a medida às administradoras de cartões de crédito, que

foram reconhecidas como instituições financeiras pelo STJ , a Comissão apresentou

o Substitutivo nº 1. 

Cabe esclarecer  que esse substitutivo  contempla  integralmente  o propósito  que

norteou a apresentação da proposição nº 668/2011, ora anexada ao projeto.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social opinou pela aprovação

do projeto e informou que a medida proposta está sintonizada com o princípio de

integração  de  pessoas  com  deficiência  ao  ambiente  social  e  que  a  legislação

brasileira tem refletido uma nova postura em relação às pessoas com deficiência.

Acrescentou  que  o  Estado  deve  incluir  em  seu  ordenamento  jurídico  normas

destinadas a garantir os direitos individuais e sociais das pessoas. Por entender que

as  instituições  financeiras  e  administrativas  devem  emitir  gratuitamente  os

documentos em braile,  ofereceu a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, apresentado

pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário,  não há impedimento à aprovação da

matéria, porquanto o projeto não gera despesas para o erário e não fere a Lei de

Responsabilidade  Fiscal.  Os  custos  relativos  às  correspondências  impressas  em

braile serão de competência das instituições financeiras, administradoras de cartões

de  crédito,  administradoras  de  cartões  de  afinidade  e  empresas  correlatas.  Esta

Comissão entende, além disso, que as medidas propostas pela proposição em tela

são, ainda, carregadas de relevante significado social e, por essas razões, o projeto

deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 583/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão do Trabalho, da Previdência
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e da Ação Social.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente -  Antônio Júlio,  relator  - João Vítor  Xavier  -  Doutor Viana -

Ulysses Gomes - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 717/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o Projeto de Lei nº 717/2011 altera

a estrutura de cargos de direção e assessoramento do Tribunal de Contas e dá outras

providências.

A  proposição  foi  apreciada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substituitivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à

Comissão de Administração Pública, que, em sua análise, opinou pela aprovação da

matéria na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 e 2. 

A requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, vem agora a proposição a esta

Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 183, combinado

com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  comento  propõe  uma  reformulação  do  quadro  de  cargos  de

provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de Contas. Na forma original, o

projeto propõe a extinção dos cargos em comissão previstos na legislação atual e a

criação de 40 cargos de provimento em comissão com denominação específica e de

cargo de Assistente Administrativo – AADM –, em quantitativo calculado por meio de

pontos, num total de 680 pontos. De acordo com a proposta, a distribuição desses

cargos será disciplinada em ato normativo próprio. 

O  projeto  propõe,  ainda,  a  criação  de  funções  gratificadas  destinadas  ao

desempenho de funções de direção, chefia e assessoramento a serem distribuídas a

servidores ocupantes de cargos efetivos, cujas destinações especificas serão fixadas,

também, em ato normativo próprio. 

Por  fim,  a  proposição estabelece  que o  servidor  ocupante  de  cargo  efetivo  da
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Secretaria do Tribunal de Contas nomeado para cargo de provimento em comissão

poderá optar pelo vencimento do cargo comissionado ou pela remuneração do seu

cargo, acrescida de 65% do vencimento do cargo em comissão que ocupar. 

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça, observando os aspectos de

juridicidade do projeto, entendeu ser necessário alterá-lo para conferir maior clareza

ao texto e inserir dispositivos a fim de articular as funções ao grau de complexidade

de suas atribuições. Também julgou pertinente revogar artigos específicos de leis com

disposição contrária. Dessa forma, propôs a revogação do art. 10 da Lei nº 17.690, de

31/7/2008,  no  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou,  com  o  objetivo  de  adequar  a

legislação vigente ao novo percentual a que fará jus o servidor efetivo da Secretaria

do Tribunal de Contas que ocupar cargo de provimento em comissão. 

Observamos,  entretanto,  que  a  revogação  do  citado  dispositivo  não  cuidou  de

preservar o seu parágrafo único. Entendemos que o teor do referido parágrafo único

deve ser mantido, uma vez que vai ao encontro do disposto no inciso XIV do art. 37

da Constituição Federal, que estabelece que "os acréscimos pecuniários percebidos

por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão

de acréscimos ulteriores". Dessa forma, apresentamos a Emenda nº 4, que reproduz

tal dispositivo como parágrafo único do art. 5º do Substitutivo nº 1, com os ajustes

necessários.

A Comissão  de  Administração  Pública,  por  sua  vez,  ao  analisar  o  mérito  da

proposição,  entendeu  que  o  projeto  confere  maior  flexibilidade  ao  Tribunal  na

distribuição dos cargos em comissão e das funções gratificadas, sendo necessário

estabelecer percentual dos cargos em comissão para recrutamento amplo e limitado,

o  que  ensejou  a  apresentação  da  Emenda  nº  1.  Não  obstante,  a  Emenda  nº  1

estabeleceu  percentual  para  a  destinação  de  cargos  apenas  para  os  servidores

efetivos. Entendemos, no entanto, ser necessário, a fim de adequar o texto à técnica

legislativa, explicitar o percentual a ser destinado também ao recrutamento amplo.

Assim,  sugerimos  retirar  do  art.  1º  e  do  título  do  Anexo  I  a  expressão  “de

recrutamento amplo”. Pelo mesmo motivo, entendemos, ainda, ser necessário alterar

o “caput” do art. 2º do substitutivo, trocando a expressão “cargos de recrutamento

amplo  de  Assistente  Administrativo”  pela  expressão  “cargos  de  Assistente
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Administrativo”. Para tanto, apresentamos a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. 

A Comissão de Administração Pública apresentou,  ainda,  a  Emenda  nº  2,  para

alterar  o  nome  dos  cargos  de  Advogado-Geral  e  Advogado-Geral  Adjunto  para

“Assessor  Jurídico  Geral  ”  e  “Assessor  Jurídico  Adjunto”  do  Tribunal  de  Contas.

Considerando que as atribuições desses cargos serão definidas em ato normativo

interno, a nomenclatura adotada de “Assessor Jurídico” e “Assessor Jurídico Adjunto”

pode levar a uma leitura conflitante com as atribuições do órgão responsável pela

representação judicial do Estado, no caso, a Advocacia-Geral do Estado. Entendemos

que  a  necessidade  do  Tribunal  é  que  haja  uma  consultoria  interna  que  forneça

argumentos, esclarecimentos e informações de mérito congruentes com as atividades

internas do Tribunal, não se confundindo com sua representação jurídica. Assim, para

conferir maior generalidade ao cargo e adequá-lo à demanda do Tribunal, propomos

alterar  os  nomes  “Assessor Jurídico  Geral”  e  “Assessor  Jurídico  Adjunto”  para

“Consultor-Geral”, bem como alterar o requisito para a investidura no cargo, bastando

o  título  de  bacharel  em  Direito.  Para  tanto,  apresentamos  a  Subemenda  nº  1  à

Emenda nº 2 e a Emenda nº 3. 

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 717/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2 e

com as Emendas nºs 3 e 4, a seguir apresentadas.

Com a aprovação das Subemendas n° 1, ficam prejudic adas as Emendas n°s 1 e 2,

apresentadas pela Comissão de Administração Pública.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1

Suprima-se, no Substitutivo n° 1, do art. 1° e do t ítulo do Anexo I a expressão “de

Recrutamento Amplo”,  substitua-se, no “caput”  do art.  2°,  a expressão “cargos de

recrutamento  amplo  de  Assistente  Administrativo”  pela  expressão  “cargos  de

Assistente Administrativo” e dê-se ao § 3° do art. 2° a seguinte redação:

“Art. 2° – (...)

§ 3° – O total de pontos dos cargos de AADM será de  680, dos quais 80% (oitenta

por cento) serão destinados a cargos de recrutamento amplo e 20% (vinte por cento)
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a  cargos  de  recrutamento  limitado  a  serem  ocupados  por  servidores  efetivos  da

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2

Substitua-se,  no  Substitutivo  nº  1,  a  expressão “Advogado-Geral  do Tribunal  de

Contas  –  AGTC –”  por  “Consultor-Geral  do  Tribunal  de  Contas  –  CGTC  –”  e  a

expressão  “Advogado-Geral  Adjunto  do  Tribunal  de  Contas  –  AGATC  –”  por

“Consultor-Geral Adjunto do Tribunal de Contas – CGATC”.

EMENDA Nº 3

Substitua-se, no § 5º do art. 2º e no § 6º do art. 3º do Substitutivo nº 1, a expressão

“a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB” por “o título de bacharel em

Direito”. 

EMENDA Nº 4

Acrescente-se ao art. 5º do Substitutivo nº 1 o seguinte parágrafo único: 

“Art. 5º – (...)

Parágrafo único – A parcela acrescida de 65% (sessenta e cinco por cento) a que

se refere o “caput”  não se incorporará à remuneração do servidor nem servirá de

base para o cálculo de qualquer outra vantagem, salvo a decorrente de adicional por

tempo de serviço adquirido até a data da promulgação da Emenda à Constituição da

República nº 19, de 4 de junho de 1998, de gratificação natalina e de adicional de

férias regulamentares.”.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2011.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Pompílio Canavez - Tadeu Martins Leite -

Juninho Araújo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 874/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Frei Inocêncio o imóvel que especifica.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou a proposição preliminarmente e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.
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Agora, vem o projeto 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 874/2011 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município  de  Frei  Inocêncio  o  imóvel  situado  na  Rua  Osório  Caetano,  nesse

Município.

No atendimento do interesse público, a proposição estabelece que o referido bem,

após ser ampliado e reformado, será utilizado para o funcionamento de uma escola

municipal. Ainda com o propósito de assegurar a defesa do interesse coletivo, está

prevista a reversão do imóvel 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.

É  importante  observar,  para  a  transferência  de  domínio  de  bens  públicos,  a

exigência de autorização legislativa presente no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº

4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o

controle dos orçamentos e balanços da União,  dos Estados,  dos Municípios e do

Distrito  Federal.  Esse  dispositivo  estabelece  que  a  movimentação  do  ativo

permanente do Estado somente se fará com a autorização explícita deste Poder. 

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  dá  nova  redação  ao  “caput”  do  art.  1º  do  projeto,  com  a  finalidade  de

identificar corretamente o imóvel objeto da alienação pretendida. 

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 e não implica repercussão na Lei Orçamentária. 

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 874/2011,  no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente -  Antônio Júlio,  relator  - Doutor Viana -  João Vítor  Xavier -

Gustavo Perrella - Ulysses Gomes.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 543/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  543/2011,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  que  dá

denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município de

Santa Margarida, 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 543/2011

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Santa Margarida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  denominada  Escola  Estadual  Violeta  Mageste  Pereira  a  escola

estadual de ensino fundamental localizada na Rua Duque de Caxias, s/nº, Centro, no

Município de Santa Margarida.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira, relatora - Carlos Mosconi.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE MAIO DE 2011

ATAS

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/5/2011

Presidência dos Deputados José Henrique, Duarte Bechir e João Leite

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Mensagem  nº  65/2011  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

1.916/2011), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.917 a 1.942/2011 - Requerimentos nºs 797 a

829/2011 - Requerimentos da Comissão de Educação, da Deputada Liza Prado e dos

Deputados André Quintão e outros, Fábio Cherem e Hely Tarqüínio - Proposições Não

Recebidas:  Requerimentos  do  Deputado  Wander  Borges  (19)  -  Comunicações:

Comunicações das Comissões de Fiscalização Financeira, de Educação, do Trabalho

e de Política Agropecuária e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos:

Discursos da Deputada Luzia Ferreira e dos Deputados João Leite, Fabiano Tolentino

e Rogério Correia - Registro de presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura

de Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimento  do  Deputado  Hely

Tarqüínio;  deferimento;  designação  de  comissão  -  Questões  de  ordem  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Adelmo

Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José

Domingos -  Antônio Genaro -  Antônio Júlio  -  Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão -

Bruno  Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Délio

Malheiros - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa -

Hélio Gomes - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira -
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Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac -  Rogério  Correia  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses

- Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 2º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê

a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 65/2011*

Belo Horizonte, 24 de maio de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia, Projeto de Lei que altera a redação do art. 1° da Lei n° 18.797,

de 31 de março de 2010.

Com o advento da referida Lei,  todos os estabelecimentos de saúde, públicos e

privados, localizados no Estado, estão obrigados a utilizar seringas de agulha retrátil

em seus procedimentos, sendo vedado o uso de qualquer outro modelo de seringa,

ainda que com dispositivo de segurança testado e aprovado.

A alteração  proposta  permitirá  a  utilização  de  outros  modelos  de  seringa  que

igualmente ofereçam proteção e segurança na instrumentalização em pacientes e na

coleta de lixo especial, por possuírem dispositivos de segurança e certificação pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, e estarem em conformidade com
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as normas do Ministério do Trabalho.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de Lei. 

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.916/2011

Altera a Lei nº 18.797, de 31 de março de 2010, que determina a utilização de

seringas de agulha retrátil nos hospitais e estabelecimentos de saúde localizados no

Estado.

Art. 1º - A ementa da Lei nº 18.797, de 31 de março de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Determina a utilização de seringas e agulhas com dispositivos de segurança, ou

agulhas retráteis, em estabelecimentos públicos e privados de serviço ou de interesse

da saúde.” 

Art. 2º - O art. 1º da Lei nº 18.797, de 31 de março de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - Nos procedimentos invasivos realizados em estabelecimentos públicos e

privados de serviço ou de interesse da saúde, localizados no Estado, somente serão

utilizadas seringas e agulhas com dispositivos de segurança, ou agulhas retráteis.” 

Art. 3º - Esta lei entra vigor na data de sua publicação.”

- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 1.917/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Congado  de  Nossa  Senhora  do

Rosário de Abaeté, com sede no Município de Abaeté.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Congado de Nossa

Senhora do Rosário de Abaeté, com sede no Município de Abaeté.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Almir Paraca

- 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 1.918/2011

Declara de utilidade pública o Projeto Harmonia - Atenção à Dependência Química,

com sede no Município de Passa-Quatro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Projeto  Harmonia  -  Atenção  à

Dependência Química, com sede no Município de Passa-Quatro. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Projeto Harmonia - Atenção à Dependência Química, com sede no

Município de Passa-Quatro, é uma associação civil, sem fins lucrativos, filantrópica,

de caráter assistencial,  social  e  cultural,  que tem por objetivo principal  proteger  a

família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, em especial a pessoa

em  situação  de  risco  social  e  pessoal.  Além  disso,  visa  promover  programas  de

prevenção e  tratamento  aos  dependentes de  drogas  psicoativas,  a  integração do

indivíduo  no  mercado  de  trabalho  e  desenvolver  programas  socioeducativos

direcionados à inclusão e à reinclusão social.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto

proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.919/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  à  Caixa  Econômica  Federal  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a  doar  à  Caixa Econômica Federal

imóvel  com área de 318,72 m² (trezentos e dezoito vírgula setenta e dois  metros

quadrados), situado no Município de Itamarandiba, registrado sob o nº 8.544, a fls. 22

do Livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itamarandiba.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

instalação de agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá 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 parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: O referido imóvel encontra-se registrado como propriedade do Estado,

tendo sido doado pela Prefeitura Municipal  de Itamarandiba no ano de 1966,  não

tendo até o presente momento lhe sido dada nenhuma destinação. Por sua vez, o

Município  em  questão  passa  por  um  constante  crescimento,  o  que  tem  gerado

demandas  de  toda a  ordem,  sendo  uma delas  a  demanda  por  estabelecimentos

bancários. Assim, a instalação de uma agência bancária não só atenderia o anseio do

consumidor local, mas também fomentaria ainda o desenvolvimento da região, em

especial se considerarmos ser ela uma região de economia baseada no agronegócio.

Certo é que a instalação de um banco estatal, que atua como agente de políticas

públicas, só traria benefícios, sendo certo que tal em nada prejudicará o Estado de

Minas Gerais.

Assim, a doação pretendida atenderá a função social da propriedade, prevista nas

Constituições Federal e Estadual, bem como representará um incentivo à economia

local.
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Por fim, cumpre esclarecer que a doação de imóveis públicos não encontra óbice

quando realizado a outro órgão público, aí  incluídas as empresas públicas, sendo

esse o caso. 

Diante dessa situação é que espero a aprovação deste projeto pelos meus pares

nesta Casa Legislativa.

- 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 1.920/2011

Determina  que  as  escolas  estaduais  e  as  escolas  particulares  de  ensino

fundamental  e médio do Estado de Minas Gerais disponibilizem o boletim escolar

eletrônico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  as  escolas  estaduais  e  as  escolas  particulares  de  ensino

fundamental  e  médio  do  Estado  obrigadas  a  disponibilizarem  o  boletim  escolar

eletrônico, contendo dados com notas e frequência, através da internet.

Parágrafo único - Para o disposto no art. 1º, no que se refere as escolas estaduais

o  governo  do  Estado  deverá  proporcionar  os  recursos  técnicos  necessários  que

viabilizem a implantação do boletim escolar na forma eletrônica.

Art. 2º - As escolas estaduais e as escolas particulares de ensino fundamental e

médio ficarão responsáveis pela alimentação do banco de dados com as informações

que irão gerar o boletim escolar eletrônico.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Duilio de Castro

Justificação: O boletim escolar funciona como um indicador do rendimento do aluno

na  instituição  de  ensino.  Nele  constam  a  nota  específica  de  cada  matéria  e  o

quantitativo de frequência em cada disciplina. Por isso, é interessante que pais ou

responsáveis possam acompanhar a vida escolar dos alunos e conferir notas e faltas

através  do  sistema  eletrônico.  É  bastante  salutar  que  os  pais  ou  responsáveis

auxiliem  na  aprendizagem  dos  filhos  tendo  como  aliado  mais  um  mecanismo  à

disposição.
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- 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 1.921/2011

Declara de utilidade pública a Obra Social  Glorieux,  com sede no Município de

Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Obra Social Glorieux, com sede no

Município de Betim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Maria Tereza Lara

Justificação: A Obra Social Glorieux, com sede no Município de Betim, desenvolve

atividades  com crianças  e  adolescentes  em situação de risco  social  e  com suas

famílias.  Entre  os  projetos  executados  pela  entidade,  destacam-se  o

acompanhamento  e a orientação psicológica a  pessoas de baixa renda,  o  auxílio

escolar e o encaminhamento ao mercado de trabalho. 

Reconhecer  essa  entidade  como  de  utilidade  pública  será  uma  ação  deste

Parlamento em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por ela, motivo pelo qual

contamos com o voto dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa.

- 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 1.922/2011

Declara de utilidade pública o Valemais – Instituto Sociocultural do Jequitinhonha,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Valemais – Instituto Sociocultural do

Jequitinhonha, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Neilando Pimenta
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Justificação: O Valemais – Instituto Sociocultural do Jequitinhonha é sociedade civil

sem  fins  lucrativos  que  empreende  ações  voltadas  para  o  desenvolvimento

sociocultural do Vale do Jequitinhonha, com vistas à melhoria da qualidade de vida da

sua população.

Dessa  forma,  como  disposto  em  seu  estatuto  social,  o  Valemais  desenvolve

programas de educação popular, pesquisas e estudos sobre a realidade da região,

além de promover a cultura local através da organização de exposições e feiras com

produtos artesanais, prestando, assim, serviços de reconhecido interesse público.

Em pleno  e  regular  funcionamento  desde  6/1/2002,  a  referida  entidade  cumpre

todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade

pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.923/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Escola  de  Samba Águia  de  Ouro,  com  sede  no

Município de Muzambinho. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Escola de Samba Águia de Ouro, com

sede no Município de Muzambinho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011. 

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública a Escola

de  Samba  Águia  de  Ouro,  entidade  sem  fins  lucrativos  que  tem  por  finalidade

desenvolver  atividades  nas  áreas  de  educação,  esporte,  cultura  e  assistência  a

famílias  ou  pessoas  de  baixa  renda,  proporcionando-lhes  melhores  condições  de

vida, moradia, higiene, educação, saúde, transporte e segurança.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,
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cor, sexo ou condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Cabe ressaltar que a associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano  e  que  sua  diretoria  é  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas pelas funções que exercem, atendendo-se, desta forma, os requisitos

legais.

Por ser justo o projeto, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.924/2011

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-220 que liga o Município de Corinto ao

de Santo Hipólito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denonimado Pedro Chaves o trecho da Rodovia MG-220 que liga o

Município de Corinto ao de Santo Hipólito.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Célio Moreira

Justificação: Nascido em 26/7/27, no Distrito de Senhora da Glória, Município de

Santo Hipólito, filho de Domingos da Costa Chaves e Conceição Barbosa Trindade,

Pedro Chaves deixou para a posteridade exemplos de trabalho, tenacidade e vigor,

marcas de sua trajetória na gestão da Prefeitura Municipal de Santo Hipólito.

Iniciou sua carreira política como Vice-Prefeito entre 1977 a 1982. Foi Prefeito pela

primeira vez no período de 1993 a 1996, tendo seu segundo mandato de 2001 a

2004. Com 94,16% de votos válidos, prova incontestável do reconhecimento do seu

trabalho em benefício de todos, seu terceiro mandato ocorreu de 2009 até 16/4/2011,

quando infelizmente foi encerrado por motivo de força maior.

Pedro Chaves sempre trabalhou em prol do povo de seu Município e região, sendo

sempre admirado pela honradez de sua palavra. Foi uma pessoa que viveu sua vida
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não de maneira que a sua presença fosse notada, mas sim que a sua falta fosse

sentida.  Durante  toda  a  sua  vida  política  atuou com  responsabilidade,  seriedade,

honestidade e simplicidade. Conquistou as pessoas não pelo que tinha, mas sim com

o exemplo de homem íntegro que foi, durante toda a sua vida. E mesmo tendo idade

avançada,  sendo  considerado  um  dos  Prefeitos  mais  idosos  de  Minas  Gerais,  a

população  ainda  o  quis  e  acreditou  no  seu  trabalho,  que  foi  de  transparência  e

dedicação ao povo do Município de Santo Hipólito.

Não podemos deixar de ressaltar algumas obras que Pedro Chaves deixou como

legados  de  sua  gestão  na  Prefeitura  Municipal  de  Santo  Hipólito,  quais  sejam:

construção do Parque Vaquejada Major da Glória, pavimentação das principais ruas

do Bairro  Planalto  do  Coqueiro,  construção  das Creches  Municipais  Chapeuzinho

Vermelho I e II, construção do Coreto da Praça Jocelino Ribeiro da Glória, construção

da Escola Municipal Fazenda Santa Cruz, reforma de todas as escolas municipais,

construção de pontes nos Distritos Senhora da Glória e Valo Fundo e no Povoado de

Água Boa, construção de poço artesiano no Povoado do Salobro, implantação dos

Centros  de  Referência  da  Assistência  Social  -  Cras  -,  construção  de  módulos

sanitários  no Município e no Distrito  de Senhora da Glória,  academia ao ar  livre,

construção da farmácia popular.

Foi pelo progresso e melhoria da grande comunidade de Santo Hipólito e região

que o Prefeito Pedro Chaves sempre lutou. Por tudo isso, nada mais justo do que

eternizar  o  nome  de  Pedro  Chaves  no  trecho  da  Rodovia  MG-220  que  liga  o

Município de Corinto ao de Santo Hipólito, como forma de reconhecimento do grande

papel que esse cidadão representou para o Estado. Por ser justa a indicação, 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

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.925/2011

Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Corinto, com sede no

Município de Corinto. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Corinto,

com sede no Município de Corinto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011. 

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o Asilo

São  Vicente  de  Paulo  de  Corinto,  associação  sem  fins  lucrativos  que  tem  por

finalidade manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas e proporcionar

assitência material, moral, intelectual e social, visando à preservação da saúde física

e mental.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,

cor, sexo e condição social das pessoas assistidas e atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta  pontuar  que  a  referida  associação  encontra-se  em  pleno  e  regular

funcionamento  há  mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas

idôneas e não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, dessa forma, os

requisitos legais.

Por  ser  justo,  espero  contar  com o  apoio  dos  nobres pares à  aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.926/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  de

Pedreira, com sede no Município de Monte Azul.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário de Pedreira, com sede no Município de Monte Azul.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.
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Dinis Pinheiro

Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Pedreira, com sede

no Município de Monte Azul, é uma entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade

filantrópica, assistencial e cultural.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  do  referido

Conselho  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/98, pois essa 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.

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 1.927/2011

Declara de utilidade pública a Liga Esportiva do Município de Contagem, com sede

no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Liga  Esportiva  do  Município  de

Contagem, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Liga Esportiva do Município de Contagem, com sede no Município de

Contagem, é entidade civil sem fins lucrativos, filantrópica e de caráter esportivo, que

tem por finalidade fomentar, difundir,  fiscalizar e disciplinar a prática esportiva não

profissional no Município de Contagem.

A entidade encontra-se legalmente amparada e obedece às exigências da Lei nº

12.972, de 27/7/98.

Assim sendo, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.928/2011

Declara de utilidade pública a Fundação Cultural e Educacional  Cidade de Raul

Soares e Região – FEC - Raul –, com sede no Município de Raul Soares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural  e  Educacional

Cidade de Raul Soares e Região – FEC - Raul –, com sede no Município de Raul

Soares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Fundação Cultural e Educacional Cidade de Raul Soares e Região –

FEC - Raul –, com sede no Município de Raul Soares é uma entidade civil sem fins

lucrativos de finalidade filantrópica, assistencial e cultural.

Este projeto tem por objetivo a declaração de utilidade pública da referida entidade,

que se encontra legalmente amparada 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.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

- 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 1.929/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Assistencial  Esportiva  e  Cultural  de

Jacinto - Aasescuj -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistencial Esportiva e

Cultural de Jacinto - Aasescuj -, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Assistencial Esportiva e Cultural de Jacinto - Aasescuj -, com sede nesse Município.

Em  pleno  funcionamento  desde  sua  fundação,  a  Aasescuj é  uma  entidade  da

sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade a proteção à saúde da família, da infância e da

velhice.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  atende  os  requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.930/2011

Declara de utilidade pública a Sociedade Amigos do Menor Pedralvense - Sampe -,

com sede no Município de Pedralva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Amigos  do  Menor

Pedralvense - Sampe -, com sede no Município de Pedralva.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  Esta  proposição  visa  a  declarar  de  utilidade  pública  a  Sociedade

Amigos do Menor Pedralvense - Sampe -, com sede no Município de Pedralva e em

pleno  funcionamento  desde  sua  fundação.  Trata-se  de  sociedade  civil  sem  fins

lucrativos e com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade propiciar ao menor e a toda a comunidade a prática

de  esportes  em  geral,  a  fim  de  facultar-lhes  o  desenvolvimento  físico,  mental,

espiritual e social.
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Pretende-se com este projeto assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  de  suas atividades,  tendo em vista  que ela atende os requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.931/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Fagundes - Ascofag -,

com sede no Município de Santo Antônio do Amparo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Fagundes

- Ascofag -, com sede no Município de Santo Antônio do Amparo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  A  proposição  em  tela  visa  a  declarar  como  utilidade  pública  a

Associação Comunitária do Fagundes - Ascofag -, com sede no Município de Santo

Antônio do Amparo. 

Em  pleno  funcionamento  desde  sua  fundação,  é  uma sociedade  civil  sem  fins

lucrativos,  com  duração  indeterminada.  Tem  como  finalidade  promover  a

representação  de  seus  associados,  para  a  melhoria  das  condições  de  vida  das

famílias dos agricultores. 

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades assistenciais,  tendo em vista que ela atende

aos requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7 /98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, 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 1.932/2011

Declara de  utilidade pública  a  Associação dos Produtores  Rurais  e  Urbanos do

Município de Ressaquinha, com sede no Município de Ressaquinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais e

Urbanos do Município de Ressaquinha, com sede no Município de Ressaquinha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  A  proposição  em  tela  visa  a  declarar  como  utilidade  pública  a

Associação dos Produtores Rurais  e Urbanos do Município  de Ressaquinha,  com

sede no Município de Ressaquinha, em pleno funcionamento desde sua fundação.

Sociedade civil,  sem fins lucrativos, com duração indeterminada, a entidade tem

como finalidade  promover  a  prestação  de serviços  que possam contribuir  para  o

fomento  e  a  racionalização  das  explorações  agropecuárias,  para  a  melhoria  das

condições de vida de seus associados e o amparo das famílias carentes no combate

à fome e à pobreza.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  atende  os  requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.933/2011

Declara de utilidade pública a entidade A Paz Vale Mais, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade A Paz Vale Mais, com sede

no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: Esta proposição visa a declarar de utilidade pública a entidade A Paz

Vale  Mais,  com sede no Município  de  Belo Horizonte  e em pleno funcionamento

desde sua fundação. Trata-se de sociedade civil sem fins lucrativos e com duração

indeterminada.

A entidade tem como finalidade a  promoção de uma cultura  de  paz,  visando o

resgate dos valores humanos.

Pretende-se com este projeto assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  de  suas atividades,  tendo em vista  que ela atende os requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Direitos Humanos, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.934/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  de  Santo

Antônio do Amparo, com sede no Município de Santo Antônio do Amparo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares de Santo Antônio do Amparo, com sede no Município de Santo Antônio do

Amparo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares de Santo Antônio do Amparo, com sede no Município de

Santo  Antônio  do  Amparo, em pleno  funcionamento  desde  sua  fundação,  é  uma

sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade a assistência das famílias de agricultores em suas

atividades, bem como ações em favor da criança, do adolescente, da gestante e dos
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idosos.  Pretende-se  com  este  projeto  assegurar  à  instituição melhores  condições

para o desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que a Associação atende

os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/ 98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.935/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim Eldorado,

com sede no Município de Coqueiral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Jardim Eldorado, com sede no Município de Coqueiral.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Jardim Eldorado,  com sede no Município de Coqueiral. Em

pleno funcionamento desde sua fundação, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos,

com duração indeterminada.

A entidade tem como finalidade promover o desenvolvimento da comunidade que

representa, especialmente por meio da execução de ações para a proteção da saúde,

da família, da maternidade, da infância e da velhice.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.936/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Cooperação Agrícola Assentamento

Liberdade - Acoal -, com sede no Município de Periquito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Cooperação Agrícola

Assentamento Liberdade - Acoal -, com sede no Município de Periquito.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011. 

Rogério Correia

Justificação: A Associação de Cooperação Agrícola Assentamento Liberdade - Acoal

- fundada em 20/9/2005, é uma entidade civil sem fins lucrativos, com duração por

tempo indeterminado e tem por finalidade combater a fome, a pobreza, promover e

desenvolver  atividades  produtivas  com  o  plantio  de  grãos  e  hortas  comunitárias,

apoiar iniciativas na área da educação, encaminhamento de jovens e adultos para a

escola e promover a educação dos jovens e adultos no Município de Periquito.

O processo objetivando sua declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares 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 1.937/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Preventiva –

Consep-Setor Oeste –, 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 – Consep-Setor Oeste –, com sede no Município de Ituiutaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Romel Anízio
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Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o

Conselho Comunitário de Segurança Preventiva – Consep-Setor Oeste –, situado em

Ituiutaba.

Trata-se  de  entidade  civil  de  direito  privado  e  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

assistencial,  na  forma de seu estatuto,  tendo como objetivo principal  canalizar  as

aspirações, prioridades e metas da comunidade local em relação às atividades de

segurança pública oferecidas pelo poder público, visando a um desempenho mais

eficiente. 

O  referido  Conselho  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 educação e conscientização,

com  a  promoção  de  palestras,  conferências,  fóruns  de  debates  e  campanhas

educativas, visando a despertar em cada cidadão de Ituiutaba o sentimento subjetivo

de segurança.

- 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 1.938/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Bairro Machados,  com

sede no Município de São José do Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública  a Associação de Amigos do  Bairro

Machados - Assabam -, com sede no Município de São José do Alegre.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Ulysses Gomes

Justificação: A Associação de Amigos do Bairro Machado - Assabam -,  sem fins

lucrativos,  tem  por  finalidades  promover  o  bem-estar  individual  e  o  da  família,

protegendo a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice; o desenvolvimento

da agricultura, contribuindo para a integração do indivíduo no mercado de trabalho, e

a efetiva ligação entre o povo da zona rural e o da zona urbana.
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Tem por finalidade também a proteção do meio ambiente, a divulgação da cultura e

do esporte e o estímulo a iniciativas que tragam benefícios à comunidade.

Uma vez que a  Associação cumpre  os  requisitos  legais  para  ser  declarada de

utilidade pública, peço apoio para a aprovação desta meritória proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.939/2011

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Estrela  do Oriente,  com

sede no Município de Montes Claros

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Estrela do

Oriente, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Ulysses Gomes

Justificação: A Comunidade Terapêutica Estrela do Oriente, com sede no Município

de Montes Claros, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, sem preconceitos nem

discriminação, inclusive partidária, tendo por finalidade principal a assistência social

na prevenção, na recuperação e na reinserção social de dependentes químicos, bem

como o apoio a famílias destes, podendo também apoiar toda e qualquer atividade

filantrópica relacionada com a promoção humana. 

Cumprindo os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, peço apoio

de meus pares à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.940/2011

Altera o art. 3º da Lei nº 18.037, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o

cadastro de entidades representativas de dependentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 18.037, de 12 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - O Sistema de Registro Automotivo de Veículos - SRAV -, cuja finalidade é

a agilização do pré-registro, emplacamento, selagem de placas em veículos novos e

o acompanhamento da tramitação dos procedimentos e da transferência de dados

pelo  sítio  do  Detran-MG,  será  disponibilizado  exclusivamente  para  o  registro  de

veículos  novos  e  usados  para  os  despachantes  documentalistas  devidamente

inscritos  no Conselho  Regional  dos Despachantes Documentalistas  do  Estado de

Minas Gerais - CRDD-MG.

Parágrafo  único  -  As  entidades  representativas  da  categoria  dos  Despachantes

Documentalistas, como o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do

Estado de Minas Gerais - CRDD-MG - , sindicatos, cooperativas e associações de

profissionais, poderão celebrar convênios com as administrações direta e indireta do

Estado,  com fins  de  representação de seus  associados  devidamente  inscritos  no

Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais -

CRDD-MG.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta alteração da Lei nº 18.037, de 2009, no seu art. 3º, refere-se à

necessidade de se identificar quem os são os despachantes documentalistas como

categoria  profissional,  tendo  em  vista  a  existência  do  Conselho  Federal  e  do

Conselho  Regional  dos  Despachantes  Documentalistas  do  Estado,  isso  porque  a

autorização para exercer a profissão decorre do deferimento da inscrição no próprio

conselho  profissional,  em  procedimento  administrativo  pelo  qual  são  apuradas  e

comprovadas a habilitação técnica e as demais condições exigidas para o exercício

da profissão.  Essa orientação da exigência  de  inscrição em conselho  profissional

decorre da doutrina e da jurisprudência.

Conforme pontifica Hely Lopes Meirelles “essa inscrição, ao mesmo tempo em que

legitima o exercício profissional, submete o inscrito a regras específicas de conduta e

o sujeita a uma responsabilidade administrativa (paralela à responsabilidade civil e
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penal) por eventuais transgressões das mencionadas regras”. Nota-se que a correção

do art. 3º se faz necessária, porque para o desempenho da profissão de despachante

documentalista  é  necessária  prévia  e  devida  inscrição no Conselho  Regional  dos

Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais - CRDD-MG. São essas

as razões da propositura deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Ivair

Nogueira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.870/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.941/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.173/2007)

Dispõe sobre a reserva de vagas para afro-brasileiros em concursos públicos para

provimento de cargos efetivos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  reservados  aos  afro-brasileiros  10% (dez por  cento)  das  vagas

oferecidas  nos  concursos  públicos  efetuados  pelo  poder  público  estadual  para

provimento de cargos efetivos.

§ 1º - A fixação do número de vagas reservadas aos afro-brasileiros e respectivo

percentual far-se-á pelo total de vagas no edital de abertura do concurso público e

efetivar-se-á no processo de nomeação.

§  2º  -  Preenchido  o  percentual  estabelecido  no  edital  de  abertura,  caso  a

administração ofereça novas vagas durante a vigência do concurso em questão, a

reserva de 10% (dez por cento) aos afro-brasileiros deverá ser mantida.

§  3º  -  Quando  o  número  de  vagas  reservadas  aos  afro-brasileiros  resultar  em

fração, arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente superior, em caso de

fração  igual  ou  maior  que  0,5  (zero  vírgula  cinco),  ou  para  número  inteiro

imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).

§ 4º - A observância do percentual de vagas reservadas aos afro-brasileiros dar-se-

á  durante  todo o  período  de  validade  do concurso  e aplicar-se-á  a  todos cargos

oferecidos.

Art. 2º - O acesso dos candidatos à reserva de vagas obedecerá ao pressuposto do

procedimento único de seleção.
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Art. 3º - Na hipótese de não-preenchimento da quota prevista no art. 1º, as vagas

remanescentes serão revertidas para os demais condidatos qualificados no certame,

observada a respectiva ordem de classificação.

Art. 4º - Para efeitos desta lei complementar, considerar-se-á afro-brasileiro aquele

que assim se declare expressamente, identificando-se como de cor negra ou parda,

pertencente à raça-etnia negra,  nos termos do disposto no inciso II  do art.  3º  do

Decreto nº 13.961, de 14 de novembro de 2002.

Parágrafo único - Tal informação integrará os registros cadastrais de ingresso de

servidores.

Art.  5º  -  Detectada a falsidade na declaração a que se refere o  artigo  anterior,

sujeitar-se-á o infrator às penas da lei e ainda:

I - se candidato, à anulação da inscrição no concurso público e de todos os atos daí

decorrentes;

II  -  se já nomeado no cargo efetivo para o qual concorreu na reserva de vagas

aludidas  no  art.  1º,  utilizando-se  da  declaração  inverídica,  à  pena  disciplinar  de

demissão.

Parágrafo único - Em qualquer hipótese, ser-lhe-á assegurada ampla defesa.

Art. 6º - As disposições desta lei complementar não se aplicam àqueles concursos

públicos cujos editais de abertura foram publicados anteriormente à sua vigência.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  O projeto de  lei  em exame visa  à  adoção de políticas  afirmativas,

tendo em vista o reconhecimento, por parte do governo brasileiro, na III Conferência

Mundial  contra  o  Racismo,  a  Discriminação  Racial,  a  Xenofobia  e  a  Intolerância

Correlata,  realizada  em Durban,  na  África  do  Sul,  em 2001,  de  que a  igualdade

jurídica entre os indivíduos, assegurada constitucionalmente, mostra-se insuficiente

para superar o quadro histórico de desigualdade racial no Brasil.

Conforme estudos do Ipea, em 1999, os negros representavam 45% da população

brasileira,  mas  correspondem  a  64%  da  população  pobre  e  69%  da  população

indigente. Os brancos são 54% da população total e correspondem a 36% dos pobres
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e 31% dos indigentes. Isso significa que dos 55.300.000 de brasileiros pobres, 19

milhões são brancos, 30 milhões são pardos e 3.600.000 são pretos. Entre os 22

milhões de indigentes, 6.800.000 são brancos, 13.600.000 são pardos e 1.500.000

são pretos.

Hoje a reserva de vagas vai se tornando uma realidade como, por exemplo, em

relação às instituições públicas e particulares de ensino superior que aderiram à ideia.

Entretanto, temos a consciência que essa conquista não é inteiramente pacífica. Há

os que se opõem entendendo que a destinação de um número de vagas para um

determinado segmento da sociedade constitui  medida discriminatória.  Entendo,  no

entanto, que a reserva de vagas se reveste de um significado mais amplo e profundo

do que simples facilitação do ingresso de afro-brasileiros no mercado de trabalho. O

aspecto mais relevante da reserva de vagas é a influência sobre as circunstâncias

previamente dadas em que o afro-brasileiro vive e vai projetando seu próprio futuro:

abre-lhe  as  perspectivas  e  o  interesse,  a  ambição  por  uma  mudança  de  vida

mediante seu próprio esforço e trabalho em confronto com tudo de desestimulante,

limitante, incutido pelas circunstâncias e por segmentos racistas ou insensíveis ao

problema de discriminação e de suas conseqüências presentes e futuras.

-  Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pelos Deputados Durval

Ângelo e André Quintão. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.346/2011, nos termos do §

2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.942/2011

Declara de utilidade pública o Santa Luzia Futebol Clube, com sede no Município de

Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Santa Luzia Futebol Clube, com sede

no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de maio de 2011.

Carlin Moura

Justificação: O Santa Luzia Futebol Clube, com sede no Município de Contagem,

fundado em 14/3/87, é uma entidade filantrópica com personalidade jurídica de direito
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privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Esta  entidade  está  em  pleno  e  regular  funcionamento  há  mais  de  24  anos,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

O referido clube tem por finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais,

cívico-culturais  e  desportivas,  principalmente o  futebol,  podendo ainda praticar  ou

competir  em  todas  as  modalidades  esportivas  amadoristas  especializadas,  em

especial o futebol feminino e masculino, nos termos da legislação vigente, além de

promover assistência e ação social, educacional,  esportiva e cultural, garantindo a

melhoria  das  condições  de  vida  de  famílias  desprovidas  de  recursos  financeiros,

através do estímulo e da realização de eventos esportivos, educativos e culturais.

A  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  estadual  é  de  grande

importância para a entidade, uma vez que, com essa documentação, poderá firmar

parcerias com órgãos públicos estaduais, viabilizando, dessa maneira, a ampliação

de seu trabalho e a continuidade dos seus projetos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº 797/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja encaminhado

ao Hospital João XXIII pedido de informações referentes a acidentados com motos

em Belo Horizonte. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 798/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Paulo  César  Regis  de  Souza,  Presidente  da

Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social - Anasps

-, por matéria sobre as contas previdenciárias, publicada no jornal “Estado de Minas”

de 2/5/2011. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 799/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Pe. José Donizetti Maciel pelos 25 anos de sua ordenação

sacerdotal. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 800/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais -
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Cefet-MG - pelos 40 anos da criação dos cursos de Engenharias Industrial, Elétrica e

Mecânica. (- À Comissão de Educação.)

Nº 801/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Paraguaçu pelos 100 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 802/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - pelos 45 anos de

sua criação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 803/2011, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura de Divinópolis  pedido de providências para a reforma e a ampliação de

equipamentos das quadras de esportes das escolas localizadas nesse Município.

Nº 804/2011, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  reforma  e  ampliação  de

equipamentos  das  quadras  de  esportes  das  escolas  localizadas  no  Município  de

Divinópolis. (- Distribuídos à Comissão de Esporte.)

Nº 805/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  impedir  o  fechamento  da

Assistência Médica Infantil de Urgência - Amiu -, de Muriaé. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  806/2011,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Câmara  Municipal  de  Governador  Valadares  pela

realização de reunião  especial  em homenagem à PMMG pelos  236 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 807/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Elmiro Alves do Nascimento, Secretário de Agricultura,

pela realização da 51ª Exposição Estadual Agropecuária - Superagro Minas 2011. (- À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  808/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  informações  sobre  os  afastamentos  de

servidores públicos causados por acidentes e doenças ocupacionais.

Nº  809/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
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Justiça  da  Infância  e  da  Juventude  -  CAO-IJ  -  pedido  de  informações  sobre  a

implantação  de  medidas  socioeducativas  em  Municípios,  em  particular  quanto  à

prestação de serviços à comunidade e à liberdade assistida. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº  810/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil  pedido de

providências para a manutenção do plantão regional dessa corporação na Delegacia

de Polícia de Caldas, encaminhando-se também cópia de ofício da Câmara desse

Município.

Nº  811/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências para a iluminação

da Rodovia MG-050, com as especificações que menciona, no trecho entre o Bairro

Açude, em Betim, e a divisa com Juatuba.

Nº  812/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para a designação de

um Delegado de Polícia para o Município de Açucena.

Nº  813/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que

acompanhe a situação prisional e a devida alocação de recursos em São Joaquim de

Bicas e verifique a possibilidade de implantação de um centro socioeducativo nesse

Município.

Nº 814/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais e bombeiros militares mencionados em anexo,

lotados na Patrulha Rural do 42º Batalhão da Policia Militar e no 2º Pelotão do 7º

Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, pela atuação em operação que culminou na

apreensão de 1.763,5kg de maconha prensada e na prisão de dois envolvidos no

Município de Curvelo.

Nº 815/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de que solicite ao Governador do Estado do Rio de

Janeiro a conclusão das investigações sobre o desaparecimento e possível morte de

Grazielle Marques da Silva, bem como a finalização do processo de identificação do
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corpo apontado pela família como sendo da jovem.

Nº 816/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao  Ministério  Público  de  Uberlândia,  à  Ouvidoria  de Polícia  e  à  Corregedoria  da

Polícia Militar pedido de apuração de denúncia feita por Charly Müller de Souza e

Cristian Antônio dos Santos a essa Comissão, em 19/5/2011, de que teriam sofrido

agressões por policiais militares.

Nº 817/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

à Corregedoria do Sistema Prisional pedido de apuração dos motivos pelos quais não

foi realizada perícia técnica no Ceresp da Gameleira, nesta Capital, quando da morte

do detento Carlos Henrique Pereira da Silva, e de apuração de responsabilidades

sobre possível omissão.

Nº 818/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,

com o  Diretor  do Foro da Comarca de Contagem e com a Prefeita  Municipal  de

Contagem  pela  antecipação  em  três  anos  da  construção  do  novo  fórum  desse

Município, a ser iniciada em 2012.

Nº  819/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça de Defesa dos Direitos Humanos - CAO-DH - do Ministério Público de Minas

Gerais  as  notas  taquigráficas  da  9ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão,  a

documentação  recebida  nessa  reunião  e  pedidos  de  providências  com  vistas  à

apuração das denúncias contidas nos documentos mencionados, com abertura de

procedimento visando à exoneração de Wemerson Prado; à coleta de informações e

análise dos processos existentes contra Renato França Guimarães, com apuração

das  denúncias  contidas  em  expediente  que  menciona  e  apuração,  junto  à

Subsecretaria de Administração Prisional e à Corregedoria do Sistema Prisional, das

razões da descontinuidade no encaminhamento das acusações contra o denunciado

no período em que era contratado como Agente de Segurança Penitenciário.

Nº  820/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Presidente do Colegiado das Corregedorias do Sistema de Defesa

Social  de  Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  da  9ª  Reunião  Ordinária  dessa
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Comissão, os documentos recebidos nessa ocasião e pedido de providências para

que  se  inclua  na  pauta  da  próxima  reunião  desse  Colegiado,  em  3/6/2011,  as

denúncias contidas nesse material, em particular as referentes aos supostos abusos

e irregularidades associados a Wemerson Prado e Renato França Guimarães.

Nº  821/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Corregedor do Sistema Prisional do Estado as notas taquigráficas

da 9ª Reunião Ordinária dessa Comissão, os documentos recebidos nessa reunião e

pedido de providências para apurar as denúncias contidas no referido material, em

particular  as  referentes aos supostos abusos e irregularidades cometidos pelo Sr.

Wemerson Prado como Diretor da cadeia pública de Teófilo Otôni.

Nº  822/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Corregedoria  do  Sistema  Prisional,  à  Subsecretaria  de

Administração Prisional, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos

Humanos do Ministério Público de Minas Gerais - CAO-DH - e à Superintendência de

Atendimento  ao  Preso  as  notas  taquigráficas  da  9ª  Reunião  Ordinária  dessa

Comissão e pedido de providências para apurar denúncias, feitas nessa reunião, de

assédio moral cometido, supostamente, pelo Diretor e pelo Diretor Adjunto do presídio

de Brumadinho contra a Sra. Rosângela Cyríaco de Oliveira.

Nº  823/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Corregedor-Geral de Polícia Civil e à Secretaria de Defesa Social

cópia da Manifestação nº 34.396, da Ouvidoria-Geral do Estado, que denuncia três

Agentes, não identificados, da delegacia de Dores do Indaiá, por maus-tratos contra

um  preso,  e  pedido  de  providências  para  apurar  essas  denúncias  e  agilizar  as

medidas anunciadas no despacho do Ouvidor de Polícia.

Nº 824/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

à Ministra-Chefe da Secretaria  de Direitos  Humanos da Presidência  da República

pedido de providências para que peça ao Secretário de Segurança Pública do Estado

do Rio de Janeiro agilidade nas investigações sobre o desaparecimento e possível

morte de Grazielle Marques Silva e finalização do processo de identificação do corpo

apontado pela família como sendo da jovem.

Nº 825/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
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ao Governador e à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e à

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa

desse Estado pedido de providências para que a Delegacia de Homicídios da Barra

da Tijuca conclua as  investigações sobre o desaparecimento e possível  morte de

Grazielle Marques da Silva e finalize o processo de identificação do corpo apontado

pela família como sendo da jovem.

Nº  826/2011,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Esportes pedido de providências para que sejam realizados estudos

acerca da atual distribuição de recursos para as políticas públicas de esporte nas

diferentes regiões do Estado, os quais devem conter avaliação sobre a adequação

dessa  distribuição  às  necessidades  e  desafios  da  promoção  do  esporte  em

Divinópolis e região.

Nº  827/2011,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Prefeito Municípal de Uberlândia pedido de providências para que seja nomeado um

gestor desse Município para os projetos relacionados à Copa do Mundo de 2014.

Nº  828/2011,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

formulada manifestação de repúdio à universidade Universo, de Juiz de Fora, pela

cobrança de valores complementares na mensalidade dos alunos com deficiência.

Nº  829/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Educação, à Secretaria de Planejamento, à Secretaria Extraordinária da

Copa do Mundo, ao Senai e ao Senac pedido de providências para a capacitação,

principalmente quanto ao idioma, de funcionários da rede hoteleira, de taxistas e dos

demais profissionais envolvidos diretamente no atendimento ao público para receber

os turistas que virão para as cidades escolhidas como subsedes da Copa do Mundo

de 2014.

Do Deputado Fábio Cherem em que solicita seja encaminhado ao Presidente da

Assembleia  pedido  de  providências  para  apresentar  projeto  de  resolução  que

estabeleça hipóteses de impedimento para nomeação, designação ou contratação de

pessoal para o exercício de cargos em comissão e de funções comissionadas.

Do Deputado André Quintão e outros em que solicitam seja realizado seminário

legislativo  para  discutir  as  políticas  públicas  para  a  erradicação  da  pobreza  e  o
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enfrentamento das desigualdades sociais e regionais, considerados os aspectos de

desenvolvimento social e econômico e de sustentabilidade ambiental.

Da Comissão de Educação em que solicita seja realizado estudo para viabilizar a

elaboração e a publicação de uma cartilha que verse sobre a educação profissional e

tecnológica no Estado.

Da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Presidente  da

Assembleia pedido de providências para a compra de um ônibus a ser utlizado nas

atividades desta Casa no interior do Estado. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüínio.

Proposições Não Recebidas

-  A Mesa,  nos termos do inciso III  do art.  173 do Regimento Interno,  deixa  de

receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Do Deputado Wander Borges (16) em que solicita o desarquivamento dos Projetos

de Lei nºs 590, 591, 610, 613 , 622, 631, 680, 1.075, 1.159 e 1.956/2007, 2.535 e

2.644/2008, 3.087 e 3.229/2009, 4.247 e 4.459/2010. 

-  A Mesa,  nos termos do inciso IV  do  art.  173 do Regimento Interno,  deixa de

receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Do Deputado Wander Borges (3) em que solicita o desarquivamento dos Projetos

de Lei nºs 636/2007, 4.516 e 4.609/2010.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Fiscalização Financeira, de Educação, do Trabalho e de Política Agropecuária e do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira* - Sr. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores,

quero dizer que considero de extrema relevância implantarmos nesta Casa, e já está

marcado para o dia 2 de junho, na próxima quinta-feira...

Vereadores, Deputados, somos todos representantes do povo mineiro e de Belo
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Horizonte. Temos muita honra,  diga-se de passagem, de termos começado nossa

vida pública no Poder local, assim como os nobres Vereadores Alencar, João Leite,

Anselmo, João Vítor, Neider Moreira. Veja então, “Vereador” Fred Costa, todos aqui

no Plenário começamos nossa vida nas Câmaras Municipais, portanto temos a exata

dimensão da responsabilidade e, muito mais, conhecemos os problemas que afligem

a população.

Queria  então  dizer,  Deputado  João  Vítor  Xavier,  que,  no  próximo  dia  2,  às

16h30min, haverá nesta Casa, até com sua presença e participação, a implantação

da Frente Parlamentar da Região Metropolitana.

Sabemos que esta Casa legislativa aprimorou o desenho institucional, que coloca a

Região Metropolitana de Belo Horizonte como uma das mais articuladas do País,

servindo até mesmo de modelo. Temos a agência metropolitana e, recentemente, o

Governador  criou  a  Secretaria  de  Gestão  Metropolitana.  Temos  a  Assembleia

Metropolitana,  que reúne os representantes dos Executivos  e  dos Legislativos da

região,  que  já  vêm  trabalhando  há  muito  tempo.  Há  até  mesmo  o  Fundo

Metropolitano,  já  institucionalizado  e  em  funcionamento.  Os  primeiros  recursos

captados  pelo  Fundo  são  compartilhados  com  o  governo  do  Estado  e  com  os

Municípios metropolitanos. Esses órgãos colegiados definiram a elaboração do plano

diretor da Região Metropolitana.

Já existe uma legislação e os recursos garantidos para realização das prioridades.

Já temos diretrizes objetivas, por meio do Plano Diretor, que foi apresentado há cerca

de 20 dias na reunião do Conselho metropolitano a todos os participantes. Hoje o

governo do Estado começa a dar forma àquelas diretrizes em termos de projeto, ou

seja, não é apenas um plano, não são apenas diretrizes gerais, ganha-se forma do

ponto de vista de projeto.

Queria perguntar: “o que falta?”. Há a Granbel, que é a organização dos Prefeitos.

Há a Frente dos Legislativos Municipais. Tive, com muita honra, a iniciativa de ter

proposto e dado os primeiros passos dessa existência, para que os Legislativos locais

também tivessem sua voz representada nesse arranjo institucional. Falta talvez uma

articulação de agenda, para se ter foco. Quero dizer, para citar alguns dos problemas,

que acho de extrema relevância termos foco com a Frente dos Vereadores, com os
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Prefeitos  da  região,  com  a  Agência  Metropolitana,  com  a  Secretaria  de  Gestão

Metropolitana e com a Frente dos Deputados Federais da Região Metropolitana de

Belo Horizonte. Precisamos foco e uma agenda comum, já com uma primeira missão:

a de irmos a Brasília discutir nossas prioridades, para que elas entrem no orçamento

do  próximo  ano.  Essa  agenda,  evidentemente,  servirá  não  só  para  os  recursos

federais, mas também para os estaduais. Precisamos balizar nossa ação para incluir

recursos.

Citarei uma questão recorrente, a do Anel Rodoviário, um problema sério da região

metropolitana. Falarei também da BR-381, que abrange até mesmo os problemas

mais  graves,  concentrados  no  deslocamento  da  Região  Metropolitana.  Quando a

ponte de Santa Luzia ruiu, houve transtornos para a cidade de Sabará e foi dificultada

a chegada até Caeté. Cito o rodoanel,  que é uma intenção, assim como o falado

metrô de Belo Horizonte, que, do ponto de vista do País, é a obra de mobilidade

urbana mais antiga e inacabada. Essa obra está incompleta, pois nem a linha 1, já

prevista, foi terminada. A previsão é que haja duas linhas. Portanto, ela ainda está

absolutamente inconclusa depois de 28 anos do seu início. Temos o metrô de Belo

Horizonte, que não é apenas de Belo Horizonte, porque, na verdade, articulará todo o

transporte da Região Metropolitana, assim que estiver implantado.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  esteve  aqui,  ontem,  dizendo  que  queria  uma

ampliação na Frente Parlamentar do Metrô, para incluir  Contagem e Betim. Quem

sabe até para veículo leve sobre trilhos poder chegar até o Aeroporto de Confins? O

investimento de mobilidade, seja na estrutura viária, seja no transporte de massa, é

uma questão vital para a Região Metropolitana. Sabemos que isso não será resolvido

por conta dos Municípios, mas sim pela articulação de governos municipal, estadual e

principalmente federal.

Menciono isso sem falar da saúde, já que hoje, felizmente, já há uma compreensão.

Temos o Hospital Metropolitano do Barreiro e o Consórcio Municipal, que foi fundado

com 10 Municípios. Isso é claramente uma gestão de política metropolitana.

Cada vez mais, esse é o conceito de gestão, que ultrapassa a definição dos limites

geográficos de cada cidade, para ter interatividade e soma de esforços e de recursos,

para soluções mais efetivas.
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Deputados  e  Deputadas,  penso  que  esse  é  um  desafio.  Esta  Casa,  que  já

contribuiu para criar esse arranjo institucional e dar efetividade a ele, dará agora um

instrumento de articulação. A Frente é um instrumento do Legislativo para articulação

com outros entes em vista de objetivo comum. A partir  da instalação, no dia 2, o

principal é exatamente reunir  esses entes para ter uma agenda comum, para que

possamos  também  trabalhar  para  alocação  de  recursos,  para  que  ela  tenha

efetividade.

O Deputado João Vítor  Xavier  (em aparte)*  -  Deputada Luzia  Ferreira,  primeiro

gostaria de cumprimentar V. Exa. pela bela iniciativa e me coloco à disposição. Sou

signatário  dessa  frente  parlamentar  e  acredito  muito  em  sua  importância  e

efetividade.  Vi  um estudo político publicado no “Estado de Minas”  e tive  98% da

minha votação na Região Metropolitana. Sou o Deputado que teve a maior votação

concentrada na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Viemos de uma realidade da

Câmara Municipal e sempre teremos essa responsabilidade com Belo Horizonte, a

Capital de todos os mineiros, que, por isso, é uma terra que tem responsabilidade

com todos os cantos do Estado, mas que tem, principalmente, a característica de ser

a  grande  matriarca  da  nossa  Região  Metropolitana.  Belo  Horizonte  hoje  absorve

muitos dos problemas das outras cidades e contribui muito para os problemas das

cidades que estão em seu entorno. Tenho a certeza de que essa frente parlamentar

será extremamente importante para o desenvolvimento de projetos relacionados com

a nossa Grande BH. Não mencionarei os problemas, porque V. Exa. já fez isso de

maneira muito apropriada, passando pela BR-381, pelo Anel Rodoviário, pela questão

do  metrô,  mas  quero  dizer  que  começo  a  enxergar  a  solução,  Deputada  Luzia

Ferreira,  a  partir  do  momento  em  que  as  prefeituras  estão  buscando  ações

cooperativas.  V.  Exa.  citou  há  pouco  um  belo  exemplo  disso,  o  Consórcio

Intermunicipal de Saúde, que está abrangendo 10 cidades. O Prefeito de Ribeirão das

Neves, Walace Ventura,  tornou-se Presidente desse consórcio intermunicipal.  Não

adianta, na hora que dói a saúde do cidadão, ele não quer saber se está no Ressaca

ou no Santa Terezinha, vai buscar o hospital que estiver mais próximo da sua casa

para ser atendido.  Ele não quer  saber se está no Barreiro ou em Contagem, vai

buscar o hospital mais próximo para ser atendido. E assim podemos observar em
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todas as áreas, em todos os setores.

É fundamental que os problemas de Belo Horizonte sejam discutidos de maneira

cooperada e conjunta com todas as outras cidades da Região Metropolitana de BH. É

um tema que me encanta e fascina, ao qual tenho dedicado boa parte do meu tempo

para estudar, trabalhar e me empenhar.

Por  fim,  quero  dizer  que,  como V.  Exa.  disse,  uma cooperação mútua  entre  o

Legislativo  Municipal  de  cada uma dessas cidades,  o Legislativo  Estadual,  e,  em

especial,  o  Legislativo  Federal,  onde hoje  está  o  grande bolo  da  arrecadação,  é

fundamental.  Não  dá  para  se  pensar  em  desenvolvimento  se  falta  o  dinheiro  do

governo federal, que infelizmente deixa as cidades e os Estados de pires na mão; por

isso é importante o novo pacto tributário e federativo, como defende o nosso Senador

Aécio Neves. Precisamos passar por tudo isto: a redistribuição de recursos para os

Municípios e a aplicação de recursos cada vez mais encaixada. Muito obrigado pelo

aparte.

A Deputada Luzia Ferreira - Eu é que agradeço a V. Exa. pela contribuição a este

debate. Como bem disse, V. Exa. pode se considerar um Deputado metropolitano,

pela votação e pela ligação com a região.

Quero ouvir também as considerações do Deputado Anselmo José Domingos.

O Deputado Anselmo José Domingos (em aparte) - Deputada Luzia Ferreira, nesta

oportunidade,  queria  também  parabenizar  a  iniciativa  da  criação  da  Frente

Metropolitana.  Acredito  que  é  uma  Frente  que  se  inicia  com  uma  pauta  e  que

realmente trabalhará os temas metropolitanos.

Esta Casa tem sido muito feliz nos últimos anos, quanto a esse tema, quando se

criaram  a  Agência  e  a  Assembleia  Metropolitanas.  Recentemente,  o  nosso

Governador  também  agiu  de  maneira  muito  correta,  ao  criar  a  Secretaria

Metropolitana.  Então,  esse  é  um  tema  emergente  para  nós  que  convivemos  e

militamos  na  Região  Metropolitana.  Acho  que  essa  Frente  veio  num  momento

interessante.

Quero até fazer uma segunda proposta em relação a essa Frente. Neste início de

mandato,  criamos  várias  Frentes,  e  algumas  delas  dizem  respeito  a  assuntos

metropolitanos, como o metrô, o Anel Rodoviário e outros. Quem sabe pudéssemos
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unificar  essas  Frentes,  para  fazermos  esse  trabalho,  por  exemplo,  dessa  ida  a

Brasília a fim de buscar recursos concentrados para esses investimentos aqui. Que

essas Frentes trabalhassem numa agenda única ou que se unificassem. Acho, então,

que pode ser mais produtivo do que cada um às vezes ficar atirando por um lado e

por outro. Eu mesmo liderei a criação de uma dessas Frentes. Estaria também nessa

união  de  esforços  por  alguns  temas,  especialmente  os  que  são,  na  sua maioria,

federais,  como o  metrô  e  o  Anel  Rodoviário.  Vamos  ficar  aqui  batendo  o  nosso

martelo numa situação muito difícil de enfrentar. Acho que, se unificarmos os nossos

esforços, será mais produtivo. Temos aqui vários ex-Vereadores de Belo Horizonte,

da  Região  Metropolitana,  militantes  da  Região  Metropolitana.  Se fizéssemos uma

linha nessa unificação, acho que poderíamos ganhar muito. Se V. Exa. puder conduzir

esse entendimento, disponho-me a colaborar e participar efetivamente dessa Frente

Metropolitana. Meus parabéns pela iniciativa.

A Deputada Luzia Ferreira -  Obrigada,  Deputado Anselmo.  V.  Exa.  teve  grande

parte  da  sua  votação  na  Região  Metropolitana.  Seus  conhecimentos  serão  de

extrema valia para, como disse, fazer essa articulação entre esses diversos atores,

para termos um foco e garantirmos efetividade em nossas ações.

Quero dizer que tenho acompanhado pela imprensa que esse modelo nosso aqui

está servindo de exemplo. Será criada, e já existe na lei, a Região Metropolitana do

Vale  do  Aço,  que  também  está  se  estruturando,  para  seguir  esses  passos  que

estamos dando aqui. Lá também é uma região conurbada, populosa. O caminho será

também a agência metropolitana de desenvolvimento do Vale do Aço, bem como os

conselhos. Acho que estamos um pouquinho à frente, caminhando nessa direção. É

muito oportuna a sua intervenção lembrando que há Frentes específicas de assuntos

que,  às  vezes,  isoladamente,  perdem  força.  Que  nos  agrupássemos  nesse  foco!

Como  eu  disse,  todos  se  dirigirão  a  Brasília,  porque  grande  parte  desses

investimentos já são obras federais, com recursos federais. A nossa articulação com a

bancada federal é de extrema relevância, porque, de certa forma, serão eles o nossos

porta-vozes lá.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* - Agradeço o aparte a V. Exa. Já que o tempo

de V. Exa. se exauriu,  serei breve. Vou manifestar-me em 30 segundos. Felicito-a
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pela iniciativa da frente parlamentar, que é um dos instrumentos mais eficazes dentro

do que é competência de nós, legisladores. O Deputado que me antecedeu disse

com muita propriedade que a maioria desses assuntos dizem respeito ao governo

federal, mas é nosso dever, na condição de parlamentares, de representantes dos

interesses  do  povo  de  Minas  Gerais,  principalmente  nós,  originários  de  Belo

Horizonte,  Vereadores  desta  cidade,  sobretudo  tratar  dos  interesses  da  Região

Metropolitana.

Quero lembrar,  corroborando as palavras de  V.  Exa.,  que estamos na 7ª  maior

região metropolitana da América, na 3ª maior do Brasil, como não poderia deixar de

ser, num país de contrastes sociais, marcados por vários problemas. Destaco que as

questões  a  que  V.  Exa.  se  referiu,  como  transporte  público  coletivo,  mobilidade

urbana, saúde e meio ambiente, passam diretamente por essa discussão.

Quando a senhora ainda era Presidente da Câmara e eu,  Vereador,  na mesma

legislatura, testemunhei o seu esforço para criar um grupo de discussões entre os

parlamentares dos diversos Municípios. Se juntarmos os esforços do Executivo e do

Legislativo  de  cada Município  com a  nossa participação,  avançaremos  muito  nas

políticas públicas, que são imprescindíveis para o bem-estar social das pessoas que

residem nesses Municípios. Parabéns a V. Exa.

A Deputada Luzia Ferreira - Muito obrigada.

Sr. Presidente, meu tempo está esgotado, mas, para concluir, queria apenas, como

último assunto, manifestar minha preocupação. Hoje, todos os jornais noticiam que o

ex-Presidente  Lula  assumiu  a  coordenação  política  do  governo  federal.  Em  meu

entendimento, isso tira o poder e a autoridade da Presidenta Dilma. Se foi eleita, tem

todas as condições de governar.  Manifesto,  hoje,  a minha preocupação,  pois  não

cabe a um ex-Presidente assumir a coordenação política. A Presidenta tem os seus

Ministros e Líderes no governo.

Deixo aqui a minha preocupação, pois depois dirão também que as mulheres não

dão conta de governar. Essa é a preocupação que tenho. O ex-Presidente Lula já

cumpriu o seu papel. Peço a ele: deixe a Dilma governar.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.



2147
____________________________________________________________________________

O  Deputado  João  Leite*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados  e  Deputada  Luzia

Ferreira, presente neste Plenário, antes de começar o meu pronunciamento, gostaria

de aproveitar a presença do Deputado Vanderlei Miranda para lembrar, com muita

tristeza, a manifestação que a Secretária Maria do Pilar, do MEC, fez ontem. Ela, que

já foi Secretária de Educação de Belo Horizonte, disse em relação à distribuição da

cartilha nas escolas: “A manifestação dos Deputados cristãos é uma manifestação do

fundamentalismo  religioso.”  Esse  episódio  da  história  do  Brasil  é  muito  triste.  O

Secretário  do  Ministério  da  Educação,  quando  se  apresentou  na  Câmara  dos

Deputados,  falou,  em  sua  manifestação,  sobre  a  discussão  que  tiveram,  durante

meses, para saber se o beijo homossexual do vídeo que seria apresentado para as

crianças nas escolas seria com ou sem língua. Demoraram muito tempo para discutir

o que mostrariam para as crianças nas escolas. Quando a Secretária Pilar fez essa

manifestação,  imagino  o  despreparo  da  educação  no  Brasil.  A  educação,

especialmente para as crianças, deve levar em consideração o Estatuto da Criança e

do Adolescente, que diz, em seu art. 54, § Único: “Os pais devem acompanhar e ter

conhecimento  de  todo  o  processo  pedagógico  e  educacional  na  escola.”  Essas

pessoas que ocupam esses cargos se consideram semideuses,  acham que estão

acima da sociedade e das famílias. Acham que o Estado está acima da família e da

igreja. Interessante, pois se apoiam no dito que o Estado é laico. Realmente é laico,

mas as pessoas são religiosas. Aí, a Constituição brasileira e a Declaração Universal

dos Direitos Humanos dizem que a religião é um direito. As famílias têm o direito de

ensinar aos seus filhos a religião. A Secretária Pilar não pode achar que está acima

das famílias e de suas crenças, de um pai ou de uma mãe. Quem tem o pátrio poder

sobre as crianças são os pais, e não a escola, a Secretária do MEC, o Ministro da

Educação, enfim, ninguém, mas os pais. É direito dos pais ensinar as crianças da

maneira que entendem ser a melhor. Ninguém lhes tira isso. É interessante que há

um “site” do Julio Severo que diz: “Ensine a sua criança em casa.” Essa será uma

boa maneira porque, a partir de agora, teremos de enfrentar esses xiitas. É obscuro e

ultrapassado esse  pensamento  de  que o  Estado está  acima  de  todas  as  coisas,

assim como da religião e da família. Na realidade, não está. Temos os nossos direitos

que nem podem ser questionados pelo Estado.
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O  Deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)  -  Deputado  João  Leite,  obrigado.

Parabenizo-o, mais uma vez, pela coragem e lucidez das suas palavras. Assim como

V.  Exa.,  tenho-me  posicionado  contrariamente  à  distribuição  desse  material

pernicioso. As novelinhas hoje estão disponíveis no “site” globo.com. Quem quiser

saber melhor qual é a proposta didática, entre aspas, daquele “kit” que estava para

ser distribuído, é só assistir a essas três novelinhas que são verdadeiras apologias ao

homossexualismo. E tem mais, Deputado João Leite, creio que aquela representação

que  fizemos  ao  Ministério  Público  de  Minas  Gerais  e  foi  remetida  ao  Ministério

Público  Federal  também  contribuiu.  Aproveitando  este  aparte  que  V.  Exa.  me

concede, quero, mais uma vez, fazer hoje o que fiz ontem. Parabenizo a Presidente

Dilma pela decisão que tomou de suspender a distribuição desse pernicioso “kit” nas

escolas públicas do nosso país. Para os que nos acompanham pela TV Assembleia,

Deputado João Leite, deixo a sugestão de procurarem no Google um texto de Olavo

de  Carvalho  que  se  chama “A metáfora  punitiva”,  que foi  publicado  em  2007 no

“Diário do Comércio”. Leiam esse texto para entender o que o movimento LGBT quer

e  onde  querem  nos  inserir,  como  V.  Exa.  disse,  tratando  aqueles  que  fazem  o

contraditório  como  sendo  os  extremistas  religiosos  deste  país.  É  como  se  não

tivéssemos direito ao contraditório, Deputado João Leite. Não podemos nos calar. Se

fazer  o  contraditório  é  ser  considerado homofóbico,  creio  que 95% da população

deste país adoeceram. Por quê? Porque 95% deste país, o mínimo, não aprova esse

material nem essas ideias. Parabéns, Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Muito obrigado, Deputado Vanderlei Miranda. Antes de

conceder aparte ao Deputado Sargento Rodrigues, quero fazer menção a esse cartaz

que nós, do Bloco Transparência e Resultado, os blocos que apoiam o governo do

Estado de Minas Gerais, confeccionamos. Deputado Sargento Rodrigues, copiamos o

documento  que  tem  sido  mostrado  pelo  Ministro  Mantega  num  verdadeiro  “road

show”  pelo  mundo.  O  Ministro  Mantega  tem  saído  pelo  mundo  a  fim  de  buscar

parcerias para investimentos no Brasil e faz essa apresentação por todo o mundo.

Deputados e telespectadores da TV Assembleia, observem que Minas Gerais é uma

ilha e não tem investimento do governo federal. Sabemos que o bloco da Oposição

está reunido agora com um representante do governo federal. Quem sabe, será o
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primeiro investimento do governo federal em Minas Gerais. O Ministro Mantega tem

viajado  pelo  mundo  e  pedido  recursos  para  que  as  Nações  invistam  no  Brasil.

Deputado Sargento Rodrigues, lamentavelmente o PT abandonou e se esqueceu de

Minas Gerais.  Não temos um investimento previsto para o nosso Estado. Nós, do

bloco, trouxemos justamente o que tem sido apresentado pelo mundo afora. Minas

Gerais está abandonada, perseguida e esquecida.

Aqui eu apresento, Deputado Sargento Rodrigues - depois retorno a palavra a V.

Exa. -, um levantamento feito pelo Senador Clésio Andrade. É interessante, ele fala

que  Minas  não  tem  espaço  institucional.  A  redução  dos  mineiros  nos  tribunais

superiores,  quem  escolheu?  O  Presidente  Lula.  Agora  a  Presidente  Dilma  vai

escolher. Não temos mais representação no Executivo, nas estatais, além de grandes

perdas de investimentos e empreendimentos federais. E o Senador Clésio Andrade

fala ainda que o Superior Tribunal de Justiça tem 33 Ministros, dois são mineiros, mas

fizeram carreira em São Paulo e Rio de Janeiro, nenhum de Minas Gerais foi indicado

pelo Presidente Lula. Dos 38 Ministros, existe 1 de Minas Gerais, e não existe nos

outros órgãos, dos 24 secretários executivos, 10 Presidentes, Diretores e agentes, 15

Vice-Presidentes  da  Caixa  Econômica  Federal,  15  Vice-Presidentes  do  Banco  do

Brasil.  Pela conta, Minas Gerais deveria ocupar 40 cargos, e não ocupa. Ele fala

sobre  as  obras  prioritária,  do  trecho  BH-João  Monlevade,  da  BR-381  Norte.  O

governo  federal  pediu  agora  oito  anos  para  realizar  essa  obra.  Está  dizendo  o

Senador que apoia a Presidente Dilma as coisas que não tem em Minas Gerais. O

PT, o PMDB, o governo federal viraram as costas para Minas Gerais. Ganharam aqui

um montão de votos e agora, recentemente, não aceitaram que o Jequitinhonha, o

Norte de Minas, o Mucuri - onde eles, em todas eleições, ganham montes de votos -

pudessem  receber  também  a  redução  na  carga  tributária  para  ter  empresas  de

automóveis. Sei  que entrei em outro assunto,  Deputado Sargento Rodrigues,  mas

recebo a manifestação de v. Exa. voltando, talvez na manifestação inicial feita por

mim. Mas eu deveria mostrar para o povo de Minas Gerais como Minas Gerais está

esquecida. Temos de levantar a nossa voz dentro das nossas montanhas e reagir a

esse descaso do PT, do governo federal, do PMDB com Minas Gerais.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)  -  Primeiro  cumprimento  V.  Exa.,



2150
____________________________________________________________________________

inicialmente pelo último assunto. Mesmo não adotando uma postura de evitar aqui o

embate ideológico, não podemos, eu diria, deixar nossos olhos vendados. Se V. Exa.

observar o “site” da Câmara hoje e procurar, na Comissão de Segurança Pública e

Combate ao Crime Organizado, verá que o Deputado Protógenes Queiroz, Deputado

e Delegado, fez um requerimento para discutir o sucateamento da Polícia Federal e,

pior, a privatização do trabalho da Polícia Federal nos aeroportos. Quero informar a V.

Exa. que recentemente fui surpreendido com a notícia de que foi delegada à Polícia

Civil  de  Minas  Gerais  a  fiscalização  do  Aeroporto  da  Pampulha,  que  é  de

competência da Polícia Federal, por falta de efetivos, por falta de infraestrutura. E

isso se reflete em todos nós, reflete em nós, mineiros. E nós não podemos nos calar

diante do abandono da área de segurança pública. Nós tomamos conhecimento, V.

Exa. também participou da reunião, em que o Sindicato da Polícia Federal pedia pelo

amor  de  Deus  para  que a  Assembleia  os  apoiasse no  seu  pleito,  especialmente

quanto  à  questão  dos  efetivos  dos  agentes  da  Polícia  Federal,  que  está

completamente sucateada. E é algo inadmissível. Então quero aqui cumprimentar V.

Exa., inicialmente por essa última fala. E obviamente eu não poderia deixar de me

manifestar quanto à primeira fala de V. Exa. Infelizmente, ao assistir, no domingo, o

programa  Domingo  Espetacular,  na  Rede  Record  de  Televisão,  também  fiquei

simplesmente revoltado, não há outra palavra, foi revolta, ao ouvir o cinismo, a forma

jocosa do Secretário  do Ministério  da  Educação,  dizendo que eles  passaram três

meses discutindo se o beijo lésbico,  que seria colocado em vídeos na cartilha do

chamado “kit gay”, que poderia ir para a escola, seria um beijo com língua ou sem

língua. É um desrespeito à família brasileira, é um desrespeito a todos nós, nós que

gostamos  de  família,  que  respeitamos  família.  Deputado  João  Leite,  talvez  se  o

Secretário do Ministério tivesse feito uma leitura um pouco mais atenta, verificaria o

que  a  Constituição  lhe  determina  que  faça,  como servidor  público:  “Art.  226  -  A

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado... § 7º - Fundado nos

princípios  da  dignidade  da  pessoa  humana  e  da  paternidade  responsável,  o

planejamento  familiar  é  livre  decisão  do  casal,  competindo  ao  Estado  propiciar

recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer

forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”. Ou seja, a Constituição
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diz  ao  Ministro:  “Não  interfira  na  educação.  Não  faça  isso”.  Mas  assistimos  ao

contrário. Simplesmente registro o meu espanto, a minha revolta pelo cinismo, pela

forma jocosa e desrespeitosa com que esse cidadão, investido em cargo público,

tratou a família brasileira.

Parabéns  a  V.  Exa.  pelo  pronunciamento,  tanto  com  relação  aos  investimentos

como também à defesa da família.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. V. Exa. traz a

este debate o conhecimento jurídico e constitucional  da questão.  Na sua linha de

argumentação, o documento do Senador Clésio Andrade mostra que Minas Gerais,

apesar de ter 73,6% da malha rodoviária federal da Região Sudeste, possui apenas

8,4% do efetivo de policiais rodoviários federais, o que corresponde a menos de dois

policiais rodoviários para cada 500km.

O  Deputado  Ulysses  Gomes  (em  aparte)*  -  Agradeço  ao  Sr.  Presidente  e  ao

Deputado João Leite. V. Exa. tem experiência e, com certeza, está mais calejado com

essa  disputa  política  que  se  coloca  no  Parlamento  sobre  os  governos  federal  e

estadual. Eu estou começando agora, estou aprendendo muito nesta Casa e quero

contribuir com os trabalhos.

Os números que V.  Exa.  cita  não batem com todos aqueles  que apresentei  na

semana passada, se não me engano - não estou com os números aqui -, mas Minas

Gerais, pelo relato do Ministério do Planejamento nos últimos 8 anos, foi o 4º Estado

do País  que mais  recebeu recursos  de transferência  do  governo federal.  Aliás,  o

primeiro Estado governado pelo PT, a Bahia, ficou em 7º lugar. O 1º lugar é de São

Paulo, governado pelo PSDB, e, repito, o 4º lugar é de Minas Gerais.

Então,  acredito  que devemos  reconhecer  que há muitas  ações  republicanas  do

governo federal. Essa foi a forma como o ex-Presidente Lula governou o nosso Brasil

e como a nossa Presidente Dilma o vem muito bem governando. Olhamos muito essa

questão dos cargos, mas temos de olhar o lado bom da história. O principal cargo que

nos interessa é o da Presidência da República, que é de uma mineira, que governa o

nosso Brasil com os olhos em Minas Gerais. Não temos dúvida, prova disso é que

participei  junto  com  o  Governador  do  Estado,  em  Pouso  Alegre,  do  maior

investimento da China no mundo, obviamente, o maior do Brasil.  É uma empresa
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chinesa que está se instalando em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O Município é

governado  pelo  PT,  mas  Minas  também  está  recebendo  investimentos.  Portanto

temos de ponderar os investimentos positivos e grandiosos que o governo federal

vem fazendo no Estado de Minas Gerais.

V. Exa. cumpre seu papel aqui com competência. Acredito ser esse o papel que lhe

cabe,  mas  podemos,  nesta  discussão,  aprofundarmo-nos  muito  no  debate  dos

investimentos  que faltam em Minas  Gerais,  como os problemas da polícia  e  dos

professores.  Esta  Casa  tem  muito  a  aprofundar  na  discussão  para  melhorar  a

qualidade dos serviços e dos salários dos professores. Obrigado.

O Deputado João Leite* - Só para encerrar, Sr. Presidente.

Ressalto  que os  documentos não são meus.  Trago um documento do Senador

Clésio Andrade, o qual está à sua disposição.

Aqui ele fala que 8,4% do efetivo de policiais rodoviários federais estão em Minas

Gerais; fala também sobre os Ministros e sobre as obras prioritárias, nenhuma delas

atendidas. A Deputada Luzia Ferreira falou sobre o metrô, onde ainda não entrei. Mas

esse metrô não avançou um metro sequer nos oito anos do governo Lula. Vejo ali o

nosso querido Deputado Anselmo José Domingos, ansioso por ver o metrô chegar ao

Barreiro, mas ele não chega.

Enfim, esse trabalho não me pertence, mas a Guido Mantega, que faz um “road

show”  pelo  mundo  apresentando  esse  trabalho  em  que  nossas  Minas  Gerais,

lamentavelmente, são uma ilha abandonada pelo governo federal. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Fabiano Tolentino.

O  Deputado  Fabiano  Tolentino  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir;  Sras.

Deputadas;  Srs.  Deputados;  imprensa,  sempre  presente;  público  que  nos  visita  -

aproveito para cumprimentar o Vereador Nenzinho dos Rosas, de Santo Antônio do

Monte  e  para  agradecer  sua presença -;  telespectadores  da  TV Assembleia,  boa

tarde.

É com muito prazer que anunciamos que no dia 10 de maio completamos 100 dias

de mandato - todos nós, Deputados que tomamos posse em 1o de fevereiro. Essa
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data é muito importante no cenário político, pois em 100 dias já se começa a mostrar

o trabalho de todos: mostramos a que viemos, cada um na sua área e na defesa de

suas bandeiras. Ou seja, é uma data importante, lembrada por todos, esse marco dos

100 dias.

Assim, gostaria de anunciar, Sr. Presidente, algumas das propostas que fizemos e

projetos e emendas que apresentamos, cujas verbas, pela parceria que temos com o

Governador Antonio Anastasia - lembrando que é muito importante essa parceria com

o governo do Estado -, já chegaram à nossa região Centro-Oeste.

A começar  pelo agronegócio, já fizemos,  em coautoria com o Deputado Antônio

Carlos Arantes, um projeto para a regulamentação da produção do leite de cabra,

para que se melhore a ordenha desse leite.  Propusemos também a introdução de

noções de agronegócio nos currículos das escolas de características rurais; é certo

que  os  alunos  ali  estão  aprendendo  as  matérias  usuais  como  Matemática  e

Português, mas é bom que também tenham aulas de agronegócio, com aprendizado

de  todos  os  fundamentos  da  pecuária  e  da  lavoura.  Achamos  que  isso  é  muito

importante e fizemos a proposta de se introduzir nos currículos a disciplina Noções de

Agronegócio, por meio de projeto de lei de nossa autoria. Entendemos que é um bom

projeto, e ele já está em tramitação nesta Casa: já está nas comissões e certamente

virá  para  a  nossa  análise  em  Plenário.  Na  Comissão  de  Política  Agropecuária,

realizamos algumas audiências públicas para tratar de questões importantes, como a

silvicultura, pela qual fomos até o Ministério Público; debatemos o Código Florestal,

que foi votado em Brasília na terça-feira, em 1o turno, e agora vai ao Senado - é um

código que trouxe muitos avanços, principalmente para o lado do produtor rural, e que

foi discutido à exaustão nesta Casa -; discutimos ainda sobre crédito fundiário dentro

do agronegócio e sobre o roubo de gado na região de Pará de Minas, com uma

quadrilha já apenada - aproveito para cumprimentar o Ten.-Cel. Eduardo Campos de

Paula e o Ten. Júlio  Teodoro, de Divinópolis,  que vêm conseguindo resolver essa

situação dos roubos de gado ocorridos principalmente na região de Pará de Minas -;

e  falamos  da  produção  do  queijo  artesanal.  Todas  essas  questões  ligadas  ao

agronegócio foram discutidas em audiências públicas.

Em relação ao esporte, também já avançamos nesses primeiros 100 dias. Entramos
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com  um  projeto  de  doação  do  Poliesportivo  Doutor  Fábio  Botelho  Notini,  em

Divinópolis, que era do Estado - embora parte dele já fosse do Município, ainda não

havia o termo de doação. Entramos com esse projeto de lei, que já está tramitando

nesta Casa, pedindo a doação desse ginásio poliesportivo, que é o único que temos

em  Divinópolis.  Aliás,  foi  assinada,  na  terça-feira,  uma  emenda  parlamentar  do

Deputado  Domingos  Sávio  para  a  reforma  do  ginásio  poliesportivo,  de

aproximadamente R$250.000,00, com o apoio da Deputada Luzia, que também se

manifestou na terça-feira em Divinópolis.

Importante  é  destacar  aqui  que  o  esporte  também  está  avançando  em  nossa

cidade.  No  final,  falaremos  ainda  sobre  a  audiência  pública  que  tivemos  com  a

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, com o Deputado Marques Abreu.

Na área de assistência social,  registro que fiquei  muito feliz  com o convite que

recebi do Deputado André Quintão, por quem tenho muito respeito, para fazer parte

de duas frentes parlamentares: primeiramente, da Frente Parlamentar em Defesa das

Políticas  Públicas  da  Assistência  Social,  e  a  segunda,  da  Frente  Parlamentar  de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Agradeço muito ao Deputado André

Quintão por nos ter convidado. Ele pode ter a certeza de que trabalharemos muito

para formarmos as frentes parlamentares dos Municípios, assim como tínhamos em

Divinópolis, quando Vereador. É muito importante o debate do tema da assistência

social.

Quanto à segurança pública, estamos implementando em Divinópolis o Projeto Olho

Vivo. Na última terça-feira, estivemos em Brasília com os dois Deputados Federais da

nossa região: Domingos Sávio e Jaime Martins. Fomos até o Ministério da Segurança

Pública e lá conseguimos nos condicionar a um edital, de forma que conseguimos

levar  R$500.000,00  para  o  início  do  Projeto  Olho  Vivo  em  Divinópolis.  Isso  é

necessário, Deputado Tadeu Martins Leite, pois precisamos melhorar, cada vez mais,

a segurança. O Deputado Lafayette de Andrada também se comprometeu conosco.

Se conseguirmos as emendas federais, ele dobrará esse valor. Portanto, Deputado

Anselmo José Domingos, se conseguirmos R$500.000,00, o Deputado Lafayette de

Andrada dobrará esse valor.  Teremos, assim, R$1.000.000,00 para começarmos a

construção do Projeto Olho Vivo e implantarmos as câmaras em Divinópolis  e em
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toda a nossa região, principalmente na região central.

No que se refere à parte de emprego para a juventude, apresentamos também um

projeto nesta Casa solicitando que, toda vez que o Estado doar um terreno a alguma

empresa, 5% daqueles empregos que a empresa vai fornecer sejam para o primeiro

emprego,  para  as  pessoas  que  ainda  não  tiveram  a  oportunidade  de  trabalho.

Portanto é muito bom e necessário esse projeto para dar mais valor ao jovem que

está querendo ingressar no mercado de trabalho e que, às vezes, não consegue.

Então, se aquela empresa receber uma doação do Estado, um lote do Estado, por

que não deixar que 5% do seu quadro funcional seja do primeiro emprego, dando,

assim, oportunidade para os nossos jovens ingressarem no mercado de trabalho?

Esse também é um projeto, de nossa autoria, que já está tramitando nesta Casa.

Sobre a saúde, nós avançamos. Divinópolis avançou na área da saúde nestes 100

dias.  Estamos  construindo  uma  UPA  de  aproximadamente  R$3.250.000,00,  em

Divinópolis, e também um hospital público, por intermédio do Prefeito Vladimir. Ele

está fazendo um trabalho muito bom na área da saúde divinopolitana, que realmente

chegou ao caos, por isso temos de melhorá-la. Atualmente temos apenas 10 leitos de

CTI para uma cidade do tamanho de Divinópolis, e isso é muito pouco. Mas, com a

construção do hospital público, serão construídos mais 40 leitos.

Noutro dia nos encontramos com o Secretário Antônio Jorge, que nos disponibilizou

mais recursos para o Hospital São João de Deus. Acredito que, no dia 1º,  dia do

aniversário da nossa querida Divinópolis, contaremos com a presença do Governador

Antonio  Anastasia,  que  anunciará  -  isso  eu  espero  e  já  comunico  a  vocês  -

R$2.000.000,00 de recursos para o Hospital São João de Deus, para a construção de

mais 40 leitos. Portanto, em breve, de 10 leitos apenas no CTI, Divinópolis passará a

ter 80 leitos. Não é ainda bastante para solucionarmos todo o problema da saúde,

mas já é uma ajuda significativa. Passar de 10 para 80 é um avanço, uma evolução, e

é muito gratificante. Agradeço, portanto, ao Secretário Antônio Jorge.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Pedi aparte a V. Exa., Deputado Fabiano

Tolentino, para, primeiramente, dar um testemunho de sua ação não só na região de

Divinópolis, mas também no Centro-Oeste, em que luta por uma melhora. Fico feliz

porque Divinópolis é a minha cidade e é também onde mora toda a minha família.
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Portanto todas as conquistas daquela cidade estarão beneficiando os que me são

muito próximos, queridos por mim.

Gostaria ainda de dizer que Divinópolis hoje é o centro de toda a região Centro-

Oeste. Lá se concentra também, como Belo Horizonte na RMBH, o atendimento à

saúde  da  população  de  inúmeras  cidades;  também  o  atendimento  na  área  de

serviços, como dos cartórios, das varas judiciais,  de compras e da educação, por

meio  da  Funed,  com  as  faculdades.  Além  disso,  Divinópolis  é  uma  cidade-polo

também e tem, às vezes, muita dificuldade de articular esse atendimento em virtude

da demanda crescente.

Então  V.  Exa.  falou  muito  bem  sobre  os  dois  equipamentos  que  melhorarão

significativamente a saúde, que são a implantação da urgência e emergência UPA e o

Hospital Regional conquistas não só para Divinópolis, mas para todos os moradores

da região. Portanto Divinópolis receberá não só da sua parte e da minha, mas, com

certeza, também do governo do Estado e de toda esta Assembleia, apoio para que

possa atender bem a sua população e à do entorno, na lógica da união de esforços.

Não quero tomar muito seu tempo, mas quero dizer que estive lá com V. Exa. em

uma audiência pública na semana passada e fiquei muito feliz, porque a cidade está

discutindo a despoluição do Rio Itapecerica, com a implantação de uma estação de

tratamento de esgoto pela Copasa. Essa é uma necessidade imperiosa,  e já  não

podemos poluir um rio que corta a cidade. Água é vida, devemos cuidar bem da água.

Portanto,  gostaria  de  também  parabenizar  o  Prefeito  Vladimir  por  essa  iniciativa.

Muito obrigada.

O Deputado Fabiano Tolentino* - Obrigado, Deputada Luzia Ferreira. Realmente o

nosso  Prefeito  está  fazendo  um  bom  trabalho.  O  Secretário  Antônio  Jorge  nos

disponibilizou essa verba, e tenho a certeza de que também o Governador Anastasia

anunciará R$2.000.000,00 para o Hospital São João de Deus, como mencionei aqui.

Concedo aparte ao meu querido amigo Deputado Anselmo José Domingos.

O Deputado Anselmo José Domingos (em aparte) - Deputado Fabiano Tolentino,

gostaria de destacar o acerto de Divinópolis e daquela região em ter trazido V. Exa.

para esta Casa, assim como a coligação que fizemos: PTC-PRTB, que possibilitou a

nossa presença aqui, bem como a do Deputado Cássio Soares.
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A região ganhou muito. Temos também, assim como V. Exa., atuação na região.

Mas especialmente Divinópolis, no momento em que decidiu eleger um Deputado da

cidade para defender os seus interesses, fez muito bem escolhendo V. Exa.

Inicialmente teve vocação para cuidar das questões agropecuárias e esportivas;

entretanto, vejo que V. Exa. está se dedicando a outras áreas, como a área da saúde,

a área social e a educação. Acredito que, além de V. Exa. ganhar muito com esse

trabalho, toda a região também ganhará.

Conte com este Deputado, porque estivemos juntos na caminhada eleitoral e nas

conversas no início do mandato. Continuaremos compartilhando os benefícios e o

trabalho que devemos fazer em prol da região.

Parabéns  pelos  100  dias  excelentes,  dinâmicos,  com  resultados  práticos  e

concretos para a população do Centro-Oeste mineiro, que merece essas conquistas.

Parabéns também ao Governador do Estado, que tem sido muito sensível à nossa

região. Parabéns, Deputado.

O  Deputado  Fabiano  Tolentino  -  Muito  obrigado,  Deputado  Anselmo,  nosso

parceiro. É sempre bom trabalhar com V. Exa., juntos em todos os projetos.

Lembro que, nos 100 dias, já tivemos R$6.500.000,00 de recursos para a região

Centro-Oeste, entre ampliação de escolas, reformas, alguns investimentos na área da

saúde  e  em  transporte  escolar.  Foram  vários  recursos  do  governo  estadual  que

chegaram à nossa região.

Gostaria de agradecer muito e dizer que a política é muito dinâmica. Após 15 dias

do balanço sobre os nossos 100 dias, já estamos hoje próximos de R$10.500.000,00

de recursos, porque há mais R$2.000.000,00 para o Hospital São João de Deus e já

tivemos  algumas  farmácias  do  programa  Farmácia  de  Minas  chegando  à  nossa

região. E o critério vai avançando.

Então,  agradeço  muito  ao  Governador,  pois  todas  as  nossas  demandas  estão

sendo atendidas. É importante destacar que elas vieram e hoje ainda chegam a nós.

Ficamos  felizes  de  estarmos  no  momento  certo  para  ver  a  região  Centro-Oeste

crescendo, com o apoio do nosso Governador.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Agradeço a oportunidade, Deputado Fabiano

Tolentino. Quero me manifestar em agradecimento a V. Exa., relator de um projeto de
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minha autoria na Comissão de Esporte.

Agradeço muito sua sensibilidade. Sei que havia um parecer contrário ao projeto,

mas V. Exa. tem o entendimento como o nosso, de que é importante que o Xadrez

nas Escolas prospere. Iniciamos esse projeto em 2003, quando eu era o Secretário

de Desenvolvimento Social e Esportes de Minas Gerais, com 70 escolas da Região

Metropolitana.  Há  dois  anos  tivemos  um  torneio  em  Minas  com  mais  de  600

enxadristas de escolas públicas, e o campeão brasileiro é do programa Xadrez nas

Escolas de uma escola pública de Minas Gerais.

Portanto,  quando  V.  Exa.  dá  parecer  favorável  a  esse  projeto  como relator  da

matéria, atende todos os jovens, fazendo com que o xadrez continue permanente na

escola.  Além de tudo o  que V.  Exa.  tem feito  por  Divinópolis  e região,  tem feito

também por Minas Gerais com todo o cuidado que tem tido como relator de matérias

nesta Casa. Agradeço publicamente seu apoio e parecer favorável a essa matéria.

Obrigado.

O Deputado Fabiano Tolentino - Obrigado. Seremos favoráveis a esse projeto, pois

entendo a importância do xadrez na escola para trabalhar a inteligência, assim como

acredito na importância do esporte.

Para finalizar, gostaria de falar da audiência pública que fizemos em Divinópolis,

com presença da Deputada Luzia Ferreira e do Deputado Marques Abreu.  Nossa

equipe fez um diagnóstico das 170 áreas de esporte e lazer da cidade, como estão e

no que precisam melhorar. Foi um excelente trabalho, com ajuda do Cristian e do

Prof.  Mauro  Diniz,  da  Funed-Uemg.  Agora  daremos  sequência  a  esse  trabalho

fazendo  emendas  e  buscando  apoio  dos  governos  estadual  e  municipal  para

melhorar as áreas de lazer. O holofote agora e nos próximos 10 anos será sobre o

esporte.  Temos  de  aproveitar  esse  bom  momento  da  Copa  do  Mundo  e  das

Olimpíadas para melhorar nossas áreas de lazer, inserindo crianças, adolescentes e

jovens no esporte. Obrigado. Vamos para a nossa região trabalhar, porque ela precisa

de muito trabalho, e estamos à disposição. Fiquem com Deus. Boa tarde.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Boa tarde. Tratarei de alguns assuntos importantes,
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como o encontro do Bloco Minas sem Censura com o Dr. Nédens, Procurador do

Estado no Ministério Público, quando tratamos de assuntos importantes, que relatarei

aos nobres Deputados e ao povo de Minas Gerais. Antes, gostaria de anunciar que

estou vindo de uma reunião  do nosso Bloco com o Superintendente  Nacional  da

Funasa,  Dr.  Gílson.  Ele  fez  um  anúncio  que  nos  deixa  muito  felizes,  mostrando

quanto o ex-Presidente Lula e a Presidenta Dilma têm interesse nas questões sociais

do  País,  especialmente  de  Minas  Gerais.  Foi  anunciado  investimento  de

R$4.000.000.000,00 em obras de saneamento, água e esgoto, que estará aberto para

todas as prefeituras com menos de 50 mil habitantes de 15 junho a 15 de julho.

Em obras do PAC dos governos Lula e Dilma, são R$60.800.000.000,00. Nunca

houve tanto investimento em Minas Gerais quanto nos governos do ex-Presidente

Lula e da Presidenta Dilma. São obras de saneamento básico, inclusive para a Lagoa

da Pampulha, de esgotamento sanitário e de manutenção de rodovias que estavam

completamente esburacadas antes de o ex-Presidente Lula assumir. O Brasil estava

sucateado  e  vem  sendo  recuperado  com  obras  de  infraestrutura,  mostrando  o

contraste entre a visão dos neoliberais, que apostam no mercado e não investem na

estrutura do País por meio do Estado, e a visão de que o Estado deve interferir no

crescimento do País.

Por isso o PIB na época do Presidente Lula foi muito superior ao PIB em geral da

época do governo dos neoliberais, que só olhavam o mercado e esse tipo de ação.

Esses 60,8 bilhões de investimentos em Minas Gerais são concretos, Sr. Presidente,

e estão à disposição de qualquer cidadão. Basta entrar no 10º Balanço, de janeiro a

abril de 2010, na parte de Minas Gerais - tenho aqui a encadernação de todos eles,

que  vocês  verão  -  há  mapas  e  todas  as  informações  necessárias,  centavo  por

centavo dos investimentos. Até 2010, foram 52,1 bilhões, e, após esse ano, foram 8,7

bilhões  em  obras,  algumas  prontas,  outras  sendo  feitas  e  outras  em  processo

licitatório. Lá está o investimento apenas para Minas Gerais.

Ao  mesmo  tempo,  Sr.  Presidente,  gostaria  de  ressaltar  alguns  lançamentos

importantes feitos pela Presidenta Dilma neste ano. Um deles é o Programa Nacional

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec. A Deputada Maria Tereza Lara

também  é  professora  do  Estado,  agora  já  aposentada,  e  sabe  muito  bem  a
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importância do sistema educacional para o Brasil e para o mundo. Tivemos a chance

de ter um Presidente da República que criou no Brasil o ProUni, que criou vagas nas

universidades para negros, pobres, pessoas mais humildes e trabalhadores. Foram

milhares de vagas criadas por meio do ProUni. A juventude passou a poder sonhar

em estar na universidade. Aquele sistema em que as pessoas viviam de gabinete em

gabinete mendigando bolsas de estudos para colocar seus filhos na universidade faz

parte  do  passado.  As  bolsas  do  ProUni  são milhares.  Pessoas  do  interior  e  das

periferias entram hoje nas universidade, as faculdades têm hoje outra feição. Basta

visitar  uma, que se verão lá  pessoas do povo.  Agora a Presidenta Dilma lança o

Pronatec. Então, acesso à tecnologia estará à disposição da nossa juventude.

Deputadas e Deputados, são 8 milhões de vagas no Brasil para a nossa juventude

no acesso tecnológico em escolas federais,  Ifets,  Cefets e Coltecs. Para que isso

fosse feito, o Presidente Lula precisou mandar uma lei para o Congresso Nacional

revogando uma lei do governo do Fernando Henrique Cardoso, que era uma lei que

proibia  o Estado brasileiro  de  fazer  investimento  no Colégio  Técnico e assim  por

diante. Nesse sentido, Deputada Maria Tereza Lara, é que foi fundamental que nosso

Presidente anulasse a lei neoliberal do Fernando Henrique e passasse imediatamente

a fazer  com que o ensino tecnológico  virasse uma realidade.  Agora a Presidenta

Dilma dá continuação e determina que 8 milhões de jovens entrem no mercado de

trabalho por meio do Pronatec.

São  boas  notícias,  contrastam  com  as  notícias  de  Minas  Gerais,  do  governo

Anastasia, que, ao seguir Aécio Neves, simplesmente limita no Estado o salário-base

de uma professora, Deputada Maria Tereza Lara, a R$369,00, menos do que o salário

mínimo. Esse é o montante, Deputada Maria Tereza Lara, que o governo do Estado

paga a uma professora. Pagava, porque daqui a uns tempos - V. Exa. sabe - o STF

obrigará o Governador Anastasia e o PSDB mineiro a fazer com que uma professora

receba pelo menos R$1.200,00 de vencimento-base. É também uma boa notícia no

sistema educacional a interferência do STF, que exige que o governo de Minas já não

mate uma professora de fome com um salário de R$369,00.

Deputada Maria Tereza Lara, antes de conceder aparte a V. Exa., queria apenas

resumir  a reunião que fizemos hoje no Ministério Público. Apenas noticio ao povo
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mineiro.  Embora  o  Tribunal  de  Contas  tenha votado majoritariamente  favorável  à

possibilidade de o Hotel Fasano ser instalado no Prédio do Ipsemg por R$13.000,00,

sem pagamento de IPTU - aquela falcatrua denunciada aqui pelo Deputado Antônio

Júlio  -,  Deputadas  e  Deputados,  demos  entrada  a  recurso  que  tem  caráter

suspensivo. Assim, povo de Minas Gerais, respire aliviado. O Sr. Fasano ainda não se

apoderará de um prédio público por R$13.000,00, por meio de uma “maracutaia” feita

pelo governo do Estado para beneficiar  o Sr.  Fasano,  amigo pessoal do Senador

Aécio Neves. Não! Há recurso e daremos entrada a outros, se for necessário, para

evitar que essa falcatrua, de fato, se estabeleça. Diria, à Deputada Maria Tereza e ao

Deputado Sargento Rodrigues, mais que isso: o Dr. Alceu nos disse claramente que,

na opinião dele, é necessária outra análise dos preços relativos ao custo do aluguel.

Perguntaria ao povo de Minas Gerais: “alguém acha que 12 andares de um edifício,

na  Praça  da  Liberdade,  valem  apenas  R$13.000,00  mensais,  pagos  a  título  de

aluguel?”. Ninguém consegue confiar nesse acordo feito para se estabelecer lá um

amigo do Senador. Esse preço está custando caro ao Governador Anastasia. Essa é

a informação que tenho a dar. Como o recurso tem efeito suspensivo, não existe,

portanto, nenhumexplicar como um ficha-sujaa legalidade em se fazer lá esse hotel.

Deputada Maria Tereza, logo lhe concederei aparte. Queria comentar que mais um

ficha-suja foi descoberto hoje no governo do Estado. Com esse, são 10 fichas-sujas

incluídos no Estado de Minas Gerais. Estamos abismados de ver a velocidade com

que o governo do Estado faz e retira nomeações. Isso é fruto, Deputado Antônio Júlio,

das  leis  delegadas  que  criaram  1.300  cargos  em  Minas  Gerais  para  apadrinhar

tucanos nos seus ninhos. Agora essa herança maldita do governo Aécio Neves vem

atrapalhando muito o governo Anastasia, que, a cada dia, tem de explicar como um

ficha-suja é novamente demitido. A população mineira estranha esse fato e se arrepia

com o caso do Hotel Fasano e com outras “maracutaias” feitas a olhos vistos ou às

escondidas da população mineira. Fazemos questão de aqui colocar essa situação.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em aparte)  -  Deputado  Rogério  Correia,  nosso

Líder, realmente estive com o Dr. Gilson, Presidente da Funasa, quando percebemos

a importância de se ter uma pessoa com perfil de engenheiro, que conhece e entende

bem a área e que está com o olhar voltado para todo o País, e mais: com um olhar
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especial para Minas Gerais,  porque ele, que é de Minas Gerais, representa-nos a

todos.

Lembro-me  do  lançamento  da  candidatura  da  nossa  Presidenta  Dilma,  quando

também  estive  em  Brasília.  Em  seu  pronunciamento,  ela  disse  que  uma  das

prioridades do seu governo seria a educação, o que nos alegrou muito. Ela tem tido

postura  coerente  com  seu  compromisso.  Basta  dizer  que  há  um  compromisso

referente à criação de 6 mil creches. A educação começa desde a gestação, desde a

primeira infância até os 5 anos, período em que se define a personalidade da criança

por  meio  do  tratamento  e  da  educação  que  ela  recebe.  Daí  a  importância  da

valorização do ensino infantil. Como V. Exa. já disse, o ProUni beneficia mais de 700

mil jovens, até mesmo em cursos que jamais as classes populares poderiam fazer em

razão  do  preço,  como  Engenharia  e  Medicina.  Além  desses  cursos,  há  outros

igualmente importantes.

Sabemos,  Deputado  Rogério  Correia,  que  um  dos  papéis  importantes  do

Parlamento  é  a  fiscalização,  que  é  responsabilidade  de  todo  parlamento,  mas,

principalmente,  da  Oposição.  Na  democracia,  a  Oposição  é  importantíssima para

fazer avançar e tornar o poder mais transparente. Aqui, na Assembleia de Minas, o

nosso Bloco Minas sem Censura,  com a coordenação de V.  Exa.,  tem feito  esse

papel. Queria cumprimentá-lo por isso e dizer que a educação, de fato, precisa ser

uma prioridade de todos nós. Apenas dessa maneira iremos avançar e, como disse a

nossa Presidenta, acabar com a miséria por intermédio da educação.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Sr. Presidente, Sr. Deputado, rapidamente,

queria informar a todos que a decisão do Plenário do Tribunal de Contas ontem foi

dada  com  um  parecer  totalmente  equivocado,  feito  não  pelo  Tribunal,  mas  pelo

Ipsemg  -  o  relatório  e  as  alegações  relativos  àquele  negócio  muito  ruim  para  o

Fasano,  de  alugar  um  prédio  de  12.000m²,  em  plena  Praça  da  Liberdade,  por

R$15.000,00. Só gostaria de dizer que o processo continua suspenso. Entramos com

um recurso, o processo está suspenso, e já estamos preparando uma ação na Justiça

até para questionar o próprio Tribunal de Contas, que fez uma avaliação e deu um

parecer  político  sem  analisar  realmente  o  que  aconteceu,  principalmente  nesse

negócio que parece ser muito ruim mesmo. Alugar um prédio de 12.000m², em plena
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Praça  da  Liberdade,  por  R$15.000,00  é  realmente  um  sacrifício  para  quem  está

alugando. Isso precisa ser mais bem explicado, e até agora não houve explicação. O

que está havendo é que estão tentando, de qualquer forma, entregar o prédio por

essa bagatela. O jornal até diz que é pechincha no prédio do Ipsemg. Era só para dar

essa informação, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Agradeço a V. Exa., Deputado Duarte Bechir. Serei

bastante rápido, apenas para complementar o que o Deputado Antônio Júlio disse.

É uma contradição. Ao mesmo tempo em que vimos o investimento do governo

federal, só por meio do PAC, de 60,8 bilhões para Minas Gerais, de 2003 até 2010,

agora,  em  2011,  vemos  o  governo  do  Estado  entregando  prédios  públicos  por

R$13.000,00. É de fato uma contradição muito grande. O governo federal trabalhando

e vendo a importância de Minas Gerais, e o governo Anastasia pagando conta daquilo

que o Governador Aécio prometeu. Ele quer ser Presidente da República, com seu

projeto para 2014. Portanto a conta está saindo cara para o Anastasia. São fichas-

sujas sendo nomeados nas vagas criadas por lei delegada e prédios públicos sendo

entregues para amigos do Senador Aécio Neves. Essa contradição precisa acabar em

Minas.  O Governador Anastasia precisa tomar as  rédeas do governo,  e não ficar

refém das promessas e do governo que se pretende formar em 2014, o que ainda

está distante. Não é o momento de se fazer essa discussão.

- Sem revisão do orador.

Registro de presença

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - A Presidência registra a presença, nas

galerias, e saúda os Vereadores Carlos Alberto dos Santos e João Carlos Reis de

Carvalho, João do Kikão, da Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde. Obrigado

pela presença.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
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requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A  Presidência,  no  uso  de  suas  atribuições  e  em  virtude  da  publicação,  em

14/5/2011, de errata relativa ao Requerimento nº 586/2011, reforma despacho anterior

e  determina que,  em razão da natureza da matéria,  o referido  requerimento  seja

distribuído à Comissão de Administração Pública para deliberação, nos termos do

inciso III do art. 103 do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 26 de maio de 2011.

Duarte Bechir, 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 810 a 814/2011, da

Comissão de Segurança Pública, 815 a 825/2011, da Comissão de Direitos Humanos,

826 e 827/2011, da Comissão de Esporte, 828/2011, da Comissão da Pessoa com

Deficiência, e 829/2011, 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  Fiscalização  Financeira  -  aprovação,  na  11ª

Reunião Ordinária, em 25/5/2011, do Requerimento nº 750/2011, dos Deputados Fred

Costa, José Henrique, Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes, Bonifácio

Mourão, Bosco, Dalmo Ribeiro Silva, Délio Malheiros, Duarte Bechir, Ivair Nogueira,

João  Vítor  Xavier,  Neilando  Pimenta,  Rômulo  Viegas  e  Tenente  Lúcio  e  das

Deputadas Ana Maria Resende e Luzia Ferreira; de Educação - aprovação, na 10ª

Reunião Ordinária,  em 25/5/2011,  dos Requerimentos nºs  702/2011,  do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, 738/2011, do Deputado Doutor Viana, 740/2011, do Deputado

Elismar  Prado,  e  754/2011,  do  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda;  do  Trabalho  -

aprovação,  na  10ª  Reunião  Ordinária,  em  25/5/2011,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

605/2011, do Deputado Arlen Santiago, com a Emenda nº 1, 875/2011, da Deputada

Rosângela  Reis,  905/2011,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  952/2011,  do  Deputado
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Carlos Pimenta, e 964/2011, do Deputado Inácio Franco, e dos Requerimentos nºs

687/2011, do Deputado Bosco, 689/2011, do Deputado Neilando Pimenta, 695/2011,

do Deputado Elismar Prado e da Deputada Liza Prado, e 701/2011, do Deputado

Celinho  do  Sinttrocel;  e  de  Política  Agropecuária  -  aprovação,  na  10ª  Reunião

Ordinária,  em 25/5/2011,  dos  Projetos  de Lei  nºs  938/2011,  do  Deputado Antônio

Júlio, com a Emenda nº 1 e 969/2011, do Deputado Luiz Humberto Carneiro (Ciente.

Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado  Hely  Tarqüínio  solicitando  a

constituição de comissão de representação para participar da 53ª Festa Nacional do

Milho - Fenamilho -, a realizar-se no período de 1º a 9/6/2011. A Presidência defere o

requerimento de conformidade com o inciso XIV do art. 232 do Regimento Interno e

designa os Deputados Hely Tarqüínio, Inácio Franco e Deiró Marra para comporem a

referida comissão.

Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Sr. Presidente. Que bom que V. Exa. me

garantiu  a  palavra.  Sr.  Presidente,  faltou-me  dizer  uma  questão  importante.  O

Deputado Antônio Genaro me lembrava que isso aqui são previsões para o futuro, um

futuro zero para Minas. O PT tem uma previsão de zero para Minas Gerais. É isso

que Guido Mantega apresenta  para  o  mundo em relação à infraestrutura.  Vejam,

telespectadores da TV Assembleia, o que o PT sonha para Minas Gerais: zero! Fico

pensando aqui algumas questões. O Líder Rogério Correia foi à tribuna falar sobre

ficha suja, sobre o prédio do Ipsemg. Quem sabe o PT não nos empresta o Ministro

Palocci  para ser  o consultor  em Minas  Gerais para as coisas andarem direitinho,

talvez o Ministro Pimentel, que está agora às voltas com a Justiça! Parece que não

está  acontecendo  absolutamente  nada.  O  Tribunal  de  Contas,  por  meio  de  seus

Conselheiros, deu um parecer dizendo que está correto o processo. O prédio está

deteriorado.  A  empresa  fará  a  recuperação,  e  os  servidores  de  Minas  Gerais

ganharão com isso. É o que o Tribunal de Contas decidiu. Vem a Oposição e corre

para buscar talvez o Ministério Público em algum lugar. Ela corre para buscar abrigo,

que já não existe. O processo está correto. O Governador Anastasia, o mais eficiente,
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agiu com zelo quanto aos recursos públicos. Ele é servidor público de carreira. É

interessante ouvirmos dizer que o PSDB é neoliberal, que gosta do mercado. Quem

gosta do mercado é o Ministro Palocci. É ele que se alinhou ao mercado. Eu estava

vendo as empresas para as quais ele fez consultoria. Ele ganhou R$25.000.000,00

de consultoria no ano da eleição. E era ele quem comandava a eleição da Presidente

Dilma. Ora, o PSDB é neoliberal, abraça o mercado? O PSDB foi o partido que deu

aos pobres brasileiros um telefone celular. Não é do tempo que as pessoas tinham de

ir ao orelhão. Hoje, vendo o cidadão e a cidadã brasileira da Vila Oeste, onde nasci,

os  meus  amigos  todos  têm  celular,  estão  se  comunicando  com  seus  amigos.  O

Governador Aécio Neves, o mais querido, sempre lembrado - havia me esquecido de

citá-lo -, tentou levar o mesmo que Pernambuco e Bahia tiveram, o que Lula deu para

esses dois Estados, também para Montes Claros, para Janaúba, para Januária, mas

não conseguiu, porque o PT não permitiu que a medida provisória atendesse à área

da  Sudene  em  Minas  Gerais.  Então,  o  nosso  Governador  Aécio  Neves,  o  mais

querido,  lembrado aqui,  junto com o mais  eficiente servidor  público de carreira,  o

Governador Anastasia, levaram para todas as cidades de Minas Gerais a telefonia

celular. Essa é a verdade. O PSDB é esse partido do qual tenho orgulho. É o partido

que criou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi o partido que, junto com o Senador

Itamar  Franco,  a  quem  rogamos melhoras,  criou  o  Plano  Real,  acabando com  a

inflação.  Ontem,  houve  a  reunião  com  o  PT,  o  Lula,  o  Sarney,  o  Michel  Temer,

Fernando Collor e Renan Calheiros, todos juntos para ajudar o Ministro Palocci. No

entanto,  Deputado  Duarte  Bechir,  carrego  este  cartaz  para  Minas  Gerais,  com  a

apresentação  do  Ministro  Mantega  pelo  mundo.  Minas  Gerais  esquecida,  Minas

Gerais abandonada, essa é a verdade. O Tribunal de Contas deu parecer favorável a

tudo que o governo de Minas fez.  Procurar  o  quê? A Oposição foi  e  está  sendo

derrotada em sua iniciativa,  pois  os  partidos  da  Oposição  desta  Assembleia  não

conseguem trazer investimentos para Minas Gerais.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, a grande reflexão que devemos fazer em

Minas Gerais - é sempre bom relembrar a história de nosso Estado para que não a

percamos da memória -  é  o trágico  período em que o  Estado ficou,  não apenas

ilhado, mas também sitiado pelo governo federal, na época do inesquecível e triste
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governo do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. É importante e inesquecível

pelo lado ruim e pela herança maldita que deixou para o nosso Estado. Sem dúvida

nenhuma, merece nossa grande homenagem o Senador Itamar Franco, que soube

resistir  naquele momento,  pois as contas de Minas Gerais foram bloqueadas pelo

governo federal. Nunca houve um governo federal que desrespeitasse tanto o Estado

de Minas Gerais. Tal tratamento deixou uma dívida muito grande, uma dívida social,

econômica  e  pública  imensa  para  Minas.  Esse  foi  o  tratamento  que  o  governo,

daquele que foi tarde, ou seja, FHC, dispensou ao nosso Estado. Naquela época, o

mapa de Minas era de um Estado sitiado. Para defender Minas Gerais, tivemos que

colocar a gloriosa Polícia Militar para defender os interesses maiores do Estado. Sr.

Presidente, o que mais me preocupa é que, mesmo depois daquele período de sítio e

do  desgoverno  de  Fernando  Henrique  Cardoso,  o  ex-Presidente  Lula  olhou  para

Minas Gerais com muito carinho. Ele trouxe investimentos importantes para Minas,

como a BR-135, a BR-040, a BR-262, a fábrica de amônia em Uberaba e a fábrica de

tanques  do  Exército  em  Sete  Lagoas,  ou  seja,  investimentos  importantes  que

recuperaram o mercado interno e a capacidade de gerar empregos. No entanto, é

importante termos a capacidade de fazer críticas e autocríticas. Muitas vezes, vejo

certa vanglória  com os  méritos  do  choque de gestão,  que,  do  ponto  de  vista de

gerenciamento,  tem  aspectos  positivos.  Por  outro  lado,  o  choque  de  gestão

apresentou debilidades,  pois  não conseguiu  dar  respostas  do  ponto  de  vista  dos

resultados macroeconômicos. E o governo federal cumpriu a sua parte quando fez o

mercado de trabalho crescer. Sr. Presidente, no estudo publicado ontem pelo Dieese,

com dados referentes a 2009, percebemos que Minas Gerais, entre os Estados da

Região Sudeste, ocupa a 2ª colocação na geração de emprego. Veja bem, o governo

federal fez o mercado de trabalho crescer, Minas Gerais acompanhou e ficou na 2ª

posição entre os Estados da Região Sudeste. Por outro lado, Sr. Presidente, quando

avaliamos a média salarial  de Minas Gerais,  percebemos que ocupamos a última

posição entre os Estados do Sudeste, ou seja, a 4ª posição. Em termos de média

salarial, perdemos para São Paulo, o Rio de Janeiro e o nosso querido Espírito Santo,

que tem uma economia menor que Minas. A média salarial de nosso Estado ficou em

4º lugar. Por que isso aconteceu, Sr. Presidente? Porque a economia mineira está
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perdendo  em  competitividade  e  não  está  conseguindo  competir  com  os  outros

Estados da Federação. Se Minas está ficando ilhado, talvez seja pela capacidade de

fomento da economia mineira, pelas políticas públicas que se estão desenvolvendo

em Minas Gerais, pela alta carga tributária cobrada por Minas Gerais, pelo ICMS que

não  é  competitivo  em  relação  a  outros  Estados,  pela  capacidade  de  fomento

tecnológico. Além disso, Sr. Presidente, pela incapacidade das nossas universidades

públicas estaduais, como, por exemplo, a Uemg e a Unimontes, de terem orçamento

suficiente para disputar o mercado científico e tecnológico, pela incapacidade que tem

o nosso Estado de fazer o financiamento do desenvolvimento econômico por meio do

BMDG. Esse seja talvez o “esparrinhado” que o Deputado João Leite está querendo

dizer. Portanto, em vez de ficarmos aqui mostrando mapinha e logotipo, precisamos

pensar  como  fomentar  a  economia  mineira  e  fazer  um  choque  realmente  de

crescimento econômico e investimento público. Esse é o choque de que Minas Gerais

precisa e de que estamos a favor.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não é à toa que o Presidente Lula e a

Presidenta  Dilma  foram  eleitos  e  reeleitos  em  Minas  Gerais  com  a  votação  que

obtiveram. O Deputado Carlin Moura lembrou muito bem. Não é fácil  um governo

fazer um investimento só em obras do PAC num valor de R$60.800.000.000,00, que

foram para grandes e pequenos Municípios. Belo Horizonte foi muito agraciada. Por

isso reconhece o Presidente  Lula como o melhor que o Brasil  e  Minas Gerais  já

tiveram.  É  assim  que  se  pensa  também em Bom Jesus  do Galho -  aliás,  foram

construídas obras e obras de saneamento -, São João das Missões, cuja estrada está

sendo ligada, assim como se ligou toda a estrada que vai daqui a Montes Claros, que

está parecendo um tapete. Agora faremos o mesmo na BR-040 e na BR-381, que

está sendo licitada. Então, é um governo que se preocupa com a visão social e a

infraestrutura  que  precisa  de  ter  o  Estado  como  agente  indutor.  Acreditar  nas

parcerias público-privadas como única forma de fazer com que haja crescimento do

Brasil  foi  o  que levou o Brasil  ao buraco.  Fico imaginando se o Lula não tivesse

entrado e tivesse permanecido o governo de Fernando Henrique. Deus me livre! Nem

é muito  bom  lembrarmos  essas  coisas.  Na verdade,  é  bom  até  nos  benzermos.

Imaginem se tivesse assinado o Tratado da Alca, do livre comércio das Américas?
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Com a crise internacional, Deputado Antônio Júlio, teríamos ido para o beleléu. Minas

Gerais foi salva por alguns instantes de lucidez. Por exemplo, o Governador Itamar

Franco - aliás, quero desejar-lhe pronta recuperação - salvou a Cemig sob os apupos

do PSDB, que só faltou pedir  o  seu “impeachment”.  Sob os apupos  dele,  Itamar

salvou  Furnas.  No  entanto,  é  uma  visão  nacionalista  de  que  o  Estado  tem

necessidade. Por isso a educação tem sido bem tratada. É preciso lembrar que agora

vivemos em Minas Gerais com problemas reais que precisam ser discutidos nesta

Casa  Legislativa.  Não  se  pode  tentar  desviar  o  assunto.  Uma  professora,  Sr.

Presidente,  não pode ganhar  um salário-base de R$369,00.  Peço ao Governador

Anastasia,  como professor  e pessoa de bem, que verifique essa questão do piso

salarial das professoras. O subsídio ficou para trás. O STF determinou que haja um

piso. Solicito encarecidamente ao Governador Anastasia que estabeleça o piso de

R$1.200,00  para  professora  de  ensino  médio  e  o  piso  que  o  sindicato  pede  de

R$1.500,00 para uma professora com nível  superior.  Esse valor  não é muito.  Na

verdade, são menos de três salários mínimos para que uma professora tenha uma

jornada de trabalho e um salário dignos. Governador, um salário-base de R$369,00

não  é  digno  de  Minas  Gerais.  Além  disso,  peço-lhe  também  que  olhe  para  a

segurança  pública.  O  Deputado Sargento  Rodrigues  fez  um  discurso  apaixonado

solicitando ao Governador que não permita que a Polícia Militar seja obrigada a fazer

greve no dia 8, juntamente com a Polícia Civil, que, aliás, já a está anunciando, em

razão do completo descaso do governo do Estado, que quer ficar brincando de atacar

Dilma com a sua base de governo.  Governe Minas e não fique preso ao cenário

passado e aos planos futuros para o Senador Aécio Neves. Isso não traz benefícios

para  Minas  Gerais.  Essa  guerra  não pode  continuar  a  mando  do Senador  Aécio

Neves, que tem muito a explicar, como o jatinho, em que ele anda para cima e para

baixo, que dá para comprar quatro apartamentos do Palocci. Esse jatinho é do seu

ex-cunhado Osvaldo Borges, que está na Codemig desde que ele entrou. Ele tem de

se explicar. É melhor que o Senador cumpra primeiro o seu mandato de Senado de

forma competente, que mostre serviço, para depois trazer o debate da sua eleição de

2014. Que deixe o Governador Anastasia governar,  e não ficar com essa herança

pesada que o Aécio deixou para ele. A cada momento ele tem que indicar pessoas
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que têm de ser demitidas logo em seguida, porque são fichas-sujas. A cada dia, o

jornal “Estado de Minas” publica o nome de mais um que é demitido. Isso não pode

acontecer.  O  Senador  Aécio  Neves  não  pode  amarrar  o  Governador  Anastasia

naquilo que é o seu interesse de 2010. Faça como fez o Presidente Lula e como está

fazendo a Presidenta Dilma.  Vamos observar  os investimentos no Brasil,  no setor

educacional, na saúde, na segurança pública. Vamos trabalhar para que Minas Gerais

seja, de fato, um Estado que evolua, um Estado onde a educação seja vista com

prazer de ser educação, um Estado com uma saúde digna. Enfim, que o Estado de

Minas Gerais, tendo o aporte e o carinho que tem da Presidente Dilma, avance ainda

mais. E pedimos ao Tribunal de Contas que seja mais imparcial, que olhe do ponto de

vista técnico as denúncias feitas. Minas não merece que se alugue um prédio de 12

andares pela bagatela de R$13.000,00 para agradar o Sr. Fasano, amigo do Senador

Aécio Neves. 

O  Deputado  Antônio  Genaro  -  Sr.  Presidente,  farei  um  pronunciamento  nos

próximos dias, mas solicitei esta oportunidade para comentar o que está acontecendo

no  nosso  Brasil,  relativamente  aos  homossexuais  e  ao  fato  de  nossa  Presidente

Dilma ter cedido à distribuição do “kit-gay” nas escolas. A Secretária do MEC, que já

foi Secretária de Educação de Belo Horizonte, disse que os Deputados cristãos são

fundamentalistas religiosos. Alguém já disse que palavra é como abelha, ao mesmo

tempo que ela fornece o mel também dá ferroada. Fundamentalistas religiosos. Essa

palavra tem sido usada de forma errada. O que seria fundamentalista? Seria eu não

querer que meu filho e minha filha, que minha família entrasse nessa, descambando

moralmente para o mundo de homossexuais? Que eu quisesse que minha família

tivesse  um  ensinamento  seguro,  firme,  que  trouxesse  bens  para  a  sociedade  do

futuro? Religiosos fundamentalistas, graças a eles é que se segurou muita coisa, que

deixou de acontecer. Agora, quanto a essa história de “kit-gay”, eu fico impressionado

por isso ser distribuído nas escolas, para crianças com idades de 5, 6, 7, 8, 10, 13

anos. Os homossexuais estão pensando o quê? É que, infelizmente, a gana de ter o

voto do homossexual,  tanto em nível  nacional  como estadual,  leva governantes a

quererem  agradar  os  homossexuais,  a  agradar  uma  classe  que  faz  parte  da

sociedade, infelizmente. Digo infelizmente porque o que os homossexuais têm para
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ensinar é totalmente antinatural; é contrário à natureza. Alguém já disse que, quando

se quer saber para que uma certa coisa foi feita, deve-se analisar a natureza dessa

coisa. Por exemplo, o homem - perdoem-me a maneira de falar - tem o pênis e o

ânus. Analisem a natureza para ver por que ele foi feito. E a mulher? Analisem a sua

natureza para ver por que ela foi feita. Quem é que pode me contestar e dizer que o

que estou  falando não é  verdade? Isso é  absolutamente  antinatural.  Tudo que é

antinatural faz mal para a saúde da pessoa, para a saúde da sociedade, para um

povo. Deus me livre ter na minha família ou entre os meus amigos alguém que se

utiliza da sua natureza para exercer o antinatural. É por isso que o mundo vai de mal

a pior. Há um cidadão que tem um “clip” na internet. Ele diz: “Demoramos três meses

para decidir se o beijo “gay” ia ser com língua ou sem língua”. Cria vergonha na cara!

O indivíduo conquista uma “coisinha” e daí a pouco ele quer mais. Como dizia na

minha terra: “Você dá o pé, ele quer a mão”. O que os “gays” querem agora? Vou

fazer  um pronunciamento mais completo no momento certo.  Só para terminar,  Sr.

Presidente,  a escola  tem de informar  aos pais  o  que vai  ensinar.  Esse “kit  gay”,

graças a Deus, foi barrado pelos Deputados evangélicos. Podem dar o nome que

quiserem, mas é graça aos cristãos de verdade, que o mundo é uma carne que ainda

tem sal para - digamos assim - não apodrecer totalmente.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Obrigado.  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados.  Quero

apenas comentar as repercussões da última semana, lamentavelmente de ontem. A

imprensa deverá divulgar amanhã que o contrato do Ipsemg continua suspenso pela

ação do nosso Bloco. Isso ocorreu porque não concordamos com o valor do aluguel

do prédio. Na verdade, o Ipsemg insiste em alugar o prédio de 12.000m, em plena

Praça da Liberdade, por 70 anos. São 35 anos, renováveis por mais 35 anos, para

uma empresa pagar apenas R$15.000,00 por mês.

Fiscalizar também é papel do parlamentar. O Tribunal, infelizmente, deu um parecer

contrário ao Ministério Público lotado no Tribunal de Contas, porque o parecer lido

pelo Conselheiro Wanderley foi feito pelo Ipsemg e não pelo Tribunal. É isso que, às

vezes, deixa-nos bastante chocados. O Deputado Sargento Rodrigues disse aqui que

há horas em que dá vontade de voltar para casa e deixar de ser Deputado. Vemos

tantas  coisas  acontecerem  e  tentamos  consertá-las.  Não  somos  contra  alugar  o
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imóvel, melhor do que ser ocupado de graça. O Estado poderia ceder o imóvel de

graça para o  empreendimento,  sem problemas,  a lei  permite  isso.  Agora,  dar  um

prédio de 12.000m a uma empresa! O prédio foi dado. Como se faz um contrato de

comodato por 35 anos? Nenhum comodato é feito nessas normas. Geralmente, no

nosso Estado, os comodatos são de 10 anos, 15 anos ou, no máximo, 20 anos. E

eles fizeram por 35 anos, renováveis por mais 35 anos. A desculpa que o Deputado

João Leite está dando - e eu sei que é assim - é que eles vão fazer o investimento.

Mas o investimento será para eles, que vão explorar o empreendimento, e não para o

Estado. O que o Estado fará com um prédio daqui a 70 anos? Quanto valerá esse

investimento de R$36.000.000,00 daqui a 70 anos? Não sabemos como será o hotel.

Hoje,  com a  tecnologia,  o  mundo muda  tão  rápido  que ficará  totalmente  fora  da

realidade. Portanto,  é essa a discussão que fazemos.  Vamos lutar  até o final.  Se

perdermos, não haverá problema, pois cumprimos nosso papel fiscalizador. Perder

faz parte do jogo. Mas vamos denunciar o Tribunal de Contas, que não analisou os

processos.  O  Conselheiro  Wanderley  cortou  todos  os  prazos  possíveis,  mas  não

esperava a reação do nosso Bloco - principalmente deste Deputado - que, assim que

saiu o resultado, impetrou recurso para suspender a reunião que tinha sido feita. Tudo

isso, dentro do processo legal, de acordo com o Regimento Interno do Tribunal de

Contas. Fato é que não concordamos e vamos continuar sem concordar. Esperamos

agora a ação do Ministério Público, que mandou fazer uma reavaliação. Já há uma

avaliação interna, mostrando que o valor é de R$200.000,00 por mês. Argumentando

que o prédio está velho e ruim, poderiam descontar até 50%, o que traria o valor para

R$100.000,00. Mas, R$15.000,00? Dirigindo-me a você, telespectador, que conhece

Belo Horizonte: trata-se de um prédio em plena Praça da Liberdade, com 12.000m de

área construída, que está alugado por R$15.000,00! O João Leite apresenta ali um

mapa dos investimentos do governo federal, em que Minas está esquecida. Mas isso

não corresponde à verdade. Acho que, no caso, deveríamos perguntar ao Mantega se

ele se esqueceu de Minas Gerais. Mas o fato é que estão fazendo o Rodoanel de

Betim, uma obra fantástica, que vai resolver aquele problema sério, o de quem chega

de São Paulo ou do Triângulo Mineiro. A obra, parada há mais de 20 anos, está sendo

feita e é cara. Então, o governo federal está investindo, sim, em Minas Gerais, e já fez
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muito  investimento.  Infelizmente,  isso  pode  ter  sido  um  erro.  Questiona-se,  por

exemplo, o trem-bala, que, na minha opinião, tem de ser feito, mesmo. Minas precisa

parar com esse negócio de pensar pequeno! Não temos coragem de discutir o metrô

de Belo Horizonte;  os  políticos  de  Minas,  ou melhor,  de Belo  Horizonte,  não têm

coragem para isso. Falam em criar o trem BRT, algo mais do que ultrapassado. Ao

invés de discutir  o metrô ou,  como discutem hoje São Paulo e Rio de Janeiro, a

construção do trem-bala, querem discutir a colocação de trem num ônibus, o tal de

BRT, que vários Estados estão abolindo. E queremos fazer isso em Minas Gerais!

Enfim,  este  Estado precisa  parar  de  pensar  pequeno.  O governo  federal  tem  de

investir em Minas Gerais, e é nosso o papel de cobrar isso e de lembrá-los de não

fechar  os  olhos  para  o  que  está  sendo  feito  neste  Estado.  Essa  discussão  é

importante, mas vemos que o governo federal tem investido em Minas Gerais, sim.

Talvez,  não  da  forma  como  queremos  ou  precisamos,  até  porque  o  Fernando

Henrique ficou por oito anos sem colocar um tostão em Minas Gerais. Foram oito

anos!  E o Lula está recuperando esse tempo, com muita competência.  Começou,

não; acabou agora. Foram 25 anos para fazer a BR-381, e foi o Lula que licitou, que

fez  o  pedágio,  etc.  Era  só  esse  o  comentário  que  queria  fazer  Presidente,

agradecendo a paciência e tolerância em nos ouvir.

O Deputado Sargento Rodrigues - Quero apenas lembrar que ontem ocupamos a

tribuna desta Casa para tratar de um assunto muito importante: a mobilização dos

policiais  em  Minas  Gerais.  Em  meu  pronunciamento,  tivemos  a  serenidade  e  a

seriedade de trazer o problema para dividi-lo com os colegas Deputados. Mas dividir

como,  Deputado  Duarte  Bechir?  Dividindo  a  nossa  preocupação,  porque,  como

parlamentar, tenho o dever de me preocupar com a segurança pública dos mineiros.

Assim, de forma serena e responsável, trouxemos ao conhecimento de todos a nossa

preocupação, até porque essa assembleia que se realizará no dia 8 de junho não

será apenas para fazermos outra passeata, mas para deliberarmos. Por outro lado,

fizemos ao governo apelo para que antecipe o anúncio da política salarial que ele vai

propor.  Quero  deixar  claro  para  todos os policiais  e  bombeiros  militares  que nos

acompanham neste momento pela TV Assembleia que esse índice, acredito eu, será

anunciado até o dia  6 ou dia  7,  no máximo -  esse é o sentimento não só deste
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Deputado,  mas  também  dos  Presidentes  de  entidades  que  estavam  à  mesa

negociando  com  o  Secretário  de  Defesa  Social,  Lafayette  de  Andrada,  e  com  a

Secretária  Renata  Vilhena.  Levaremos  à  assembleia  os  números  que  forem

anunciados pelo governo, e essa assembleia dos policiais e bombeiros militares nos

dirá se aceita ou não a proposta ofertada pelo governo.  Apenas para reafirmar a

nossa  preocupação,  disse  aqui  ontem  sobre  a  possibilidade  de  termos  nessa

assembleia 30 mil policiais e Bombeiros militares. Aliás, a organização do movimento

já nos informou que sairão mais de 60 ônibus de todas as partes do Estado, do Norte

e do interior. Apenas do interior do Estado, possivelmente 60 ônibus já estão com a

lotação completa, além da mobilização do pessoal da região metropolitana. Portanto

a nossa preocupação é com o anúncio do governo, pois esperamos que ele tenha a

sensibilidade de compreender a reivindicação do piso salarial, entregue desde o dia 5

de maio. Estamos preocupados se o governo responderá à proposta com serenidade.

Ressalto, Sr. Presidente, que não se pode fazer qualquer tipo de comparação interna

dentro do Estado com as Polícias Militares e Civis no Brasil, pois o “ranqueamento” é

com as polícias no âmbito nacional. Por exemplo, na Paraíba já pagam R$3.200,00

de  piso  salarial;  em  Sergipe,  o  piso  está  acima  desse  valor.  Ou  seja,  Estados

menores do Nordeste recebem mais, e estamos aqui aguardando esse anúncio do

governo. Gostaria ainda de relembrar os companheiros da Polícia Militar e do Corpo

de Bombeiros Militar que eles deverão comparecer nessa assembleia do dia 8, às 14

horas,  no  Clube  dos  Oficiais  da  Polícia  Militar,  onde  a  decisão  será  tomada:  se

aceitarão a proposta ofertada pelo governo ou se a categoria deliberará ou não por

uma paralisação. Faço apenas esse lembrete e registro a nossa preocupação. Ocupei

a  tribuna  para  dividir  essa  preocupação  com  os  senhores  parlamentares,  já  que

tivemos  uma audiência na Comissão de Administração Pública  -  e fui  o  autor  do

requerimento  -,  em  que  tivemos  a  oportunidade  de  entregar  ao  Presidente  da

Comissão de Administração Pública e ao Presidente da Assembleia a proposta do

piso  salarial  de  R$4.000,00.  Essa  é  a  reivindicação.  Agradeço  a  atenção  da

Presidência, que neste momento é ocupada pelo Deputado João Leite.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Adelmo Carneiro Leão.



2175
____________________________________________________________________________

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Muito obrigado, Deputado João Leite.  Srs.

Deputados e telespectadores, gostaria de iniciar minhas considerações tratando da

fala  do  mais  antigo  dos  nossos colegas  nesta  Assembleia  de Minas,  o Deputado

Antônio  Genaro,  pelo  qual  nutro  o  mais  profundo  respeito.  Reconheço  o  seu

importante  papel,  mas,  em  função  de  sua  reflexão,  eu,  pela  minha  formação

acadêmica,  pela minha formação cristã e pela minha vida,  não posso admitir  que

tratemos da natureza humana somando apenas as funções biológicas e sexuais. A

natureza humana é  mais  complexa,  mais  desafiadora  para  nós,  do  que só tratar

dessa  questão  como  se  tivéssemos  entre  os  seres  humanos  apenas  machos  e

fêmeas.  Temos  seres  humanos  integrais,  com  sua  dimensão  integral,  com  sua

complexidade, com sua variação e afetividade. A realidade humana coloca-nos numa

condição...  Não estou fazendo prejulgamento,  apenas quero dizer  que a natureza

humana é mais complexa. Ela exige de nós uma análise mais aprofundada e mais

cuidadosa para que, de qualquer maneira, não nos exacerbemos aqui.  Seja lá no

Ministério  da  Educação,  seja  em  função  do  “kit”  contra  a  homofobia,  seja  das

discussões que tivermos aqui, que reforcemos algo que é trágico em nossa relação e

em nossa condição de seres humanos, que é o preconceito.  Sou contra qualquer

atitude  humana  que  reforce  preconceitos.  Temos  de  combatê-los  vigorosamente.

Acredito que talvez o Ministério  da Educação tenha apresentado este “kit”  com o

objetivo de mostrar que existe algo mais que apenas macho e fêmea, essa relação

entre os seres humanos, que alguns afirmam como verdadeira entre nós, cristãos.

Posso afirmar categoricamente que nem entre todas as categorias de evangélicos e

católicos  temos  apenas  essas  relações.  Então  teríamos  de  estar  aqui  em  uma

condição de voltar à Inquisição. Se isso é maligno, não poderíamos aceitar entre nós.

Mas não é dessa forma que considero, e essa foi apenas uma reflexão. Quero dizer a

meu  companheiro  que  também  tenho  um  profundo  respeito  pelo  Deputado  João

Leite.  As  questões  da  relação entre  União  e  Estado  são mais  profundas  do que

essas. Talvez seja um equívoco. Se o nosso Deputado quiser colocar esses dados

apenas como fatos definitivos e verdadeiros, estará causando e tomando uma atitude

muito  ruim  como  cristão  e  como  alguém  que  se  coloca  aqui  como defensor  de

valores, dos recursos. Desafio V. Exa., Deputado João Leite, com muito carinho, a
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sentarmos  e  discutirmos  as  relações  do nosso  governo  federal,  da  União  com o

Estado de Minas Gerais:  quais  os  repasses que existem, quais  as  ações que se

fazem aqui em Minas e qual o significado delas. Conversei com o Deputado Antônio

Júlio e com o Deputado Carlin Moura - e há mais 27 parlamentares que fazem parte

da frente parlamentar - e também acabei de discutir com o Presidente desta Casa

para  fazermos  uma grande  e  profunda  discussão,  pois  essa  é  uma questão  de

Estado, e não uma questão de apenas uma frente parlamentar, de um só segmento

da Casa. É urgente discutirmos a dívida do Estado com a União. Devemos modificar

isso rapidamente. É dever nosso rediscutir uma dívida que fora feita. Também não

devemos ficar  aqui  condenando o PSDB porque fez e fez mal  e dizendo que os

referenciais  são  ruins.  Temos  é  de  melhorar  essa  situação.  Devemos  discuti-la

urgentemente  para  colocar  isso  nos  trilhos,  para  a  viabilidade  do  Estado  e  uma

relação verdadeiramente republicana e saudável entre o Estado e a União. O que

gastamos, o que o governo do Estado está aplicando em Minas nas rodovias, nas

universidades, nos Ifets, no desenvolvimento do Estado está além da apresentação

do Deputado João Leite. Então, quero chamar a atenção para essas considerações

para não ficarmos aqui  em um embate  vazio,  mostrando apenas  os defeitos  que

existem entre nós. Podemos eventualmente contribuir para o grande desenvolvimento

do nosso Estado. Precisamos de, juntos, somar nossas forças e aquilo que realmente

temos de identidade para colocar o Estado de Minas Gerais em um patamar mais

elevado  das  suas  possibilidades  de  desenvolvimento.  E  aqui  temos  muito  o  que

discutir, tanto em relação ao governo federal como em relação ao governo do Estado

de  Minas  Gerais,  que  carece  de  um  maior  comprometimento  com  as  políticas

públicas, sociais e de desenvolvimento do Estado.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, quero saudar os membros desta Casa,

especialmente  os  da  Oposição,  que  tiveram  oportunidade  de  manifestar-se  nesta

tarde, cada qual trazendo sua forma de ver e agir. Todos nós, com muito respeito,

ouvimos  atentamente,  mas  convém,  Presidente,  fazer  algumas  considerações

importantes a respeito do que foi dito anteriormente nesta Casa. Muito rapidamente,

passarei pelo “kit-gay”. Creio que a Presidente Dilma estava sendo traída. Como boa

mineira, creio que ela não sabia desse “kit”. Deveria haver gente fazendo coisa errada
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sem a autorização dela. Em tempo, ela tomou conhecimento, não se sabe se por

meio  da  bancada  evangélica,  e  cortou  o  mal,  não  permitindo  que  chegasse  às

escolas, o que seria muito pior. Até agora, mais de R$2.000.000,00 foram jogados no

lixo, e em tempo o material não foi distribuído. Em segundo lugar, o Deputado Antônio

Júlio nos traz a informação de que até o presente momento o Tribunal de Contas não

proferiu uma decisão a respeito da dúvida suscitada pelo bloco da Oposição desta

Casa. O bloco da Oposição coloca uma meia verdade para a população ao dizer que

o aluguel do imóvel é cerca de R$15.000,00 por mês, mais uma vez esquecendo-se

de falar à população mineira da publicidade que o governo de Minas deu à licitação,

permitindo qualquer empresa de participar, de forma clara e transparente, por meio de

publicação nos principais jornais de Minas e do Brasil  e no “site”  do governo. Em

nenhum momento o Deputado Antônio Júlio fala da publicidade que antecedeu o feito

e originou o processo licitatório. Se fosse informado de que o Estado não fez a devida

publicidade, eu seria o primeiro a ir contra porque o governo não pode ter nenhum

compromisso  com  a  população  sem  antes  lhe  dar  a  devida  publicidade.  Nobre

Deputado Antônio Júlio, V. Exa. é um dos pares que tem uma consciência das mais

perfeitas,  formada pela  escola  regular  e  pela  escola  do  Legislativo.  Colocamos  a

informação para a população de uma forma, e V. Exa. a coloca de outra. V. Exa. disse

que por R$12.000,00 ou por R$15.000,00 valeria muito mais, mas esses R$15.000,00

foram amplamente divulgados. E os investimentos ditos por V. Exa. em 35 anos serão

somados  ao  patrimônio  do  Estado  posteriormente,  e  não  são  pequenos

investimentos.  V.  Exa.,  como  Deputado  já  consagrado  nesta  Casa  pela  atuação

política,  não  coloca  toda  a  informação  necessária  para  a  população.  Faço  essa

reparação para que a população não veja apenas com os olhos dos que falam uma

coisa, e não de todo o processo. Em terceiro lugar, quero falar a respeito do cartaz

trazido pelo Bloco Transparência e Resultado. Vale ressaltar  que os investimentos

mostrados nessa peça publicitária não querem dizer que o governo federal não tenha

investido em Minas nos últimos anos. Claro que investiu, há emendas parlamentares,

atendimento aos Prefeitos. Esse cartaz mostra o retrato do Brasil para os próximos 8

e 12 anos. Ou seja, Minas Gerais está ilhada porque o que seria decidido para o

Estado foi tirado. Recentemente, perdemos a Fiat para Pernambuco e a Petrobras
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para a Bahia. Gostaria que o Deputado que me suceder explique ao povo de Minas

por que nos tomaram a Fiat para Pernambuco e parte da Petrobras para a Bahia. Eu

me sentiria muito realizado se dessem as duas respostas ao povo de Minas Gerais,

que nos cobrará atuação firme e decisiva nesta Casa para buscarmos no governo

federal o valor de Minas. A nossa arrecadação, que representa a segunda ou terceira

economia do Brasil, não o representa no retorno desse benefício ao povo mineiro. Se

algum  Deputado  da  Oposição  me  suceder,  que  por  favor  responda  por  que  a

Petrobras foi para a Bahia e a Fiat foi para Pernambuco. Para finalizar, que Minas

Gerais seja vista com o respeito e a admiração que todos os outros Estados têm.

Somente o governo federal não está tendo conosco. Minas Gerais é a história do

Brasil.  Juscelino Kubitschek,  Tancredo Neves,  Tiradentes e  outros  tantos  mineiros

ajudaram muito a construir o Brasil, e hoje estão retirando de nós a nossa vez na

política nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Ulysses Gomes -  Sr. Presidente, nobres companheiros, Deputadas e

Deputados,  boa  tarde.  Sr.  Presidente,  anteriormente  tive  oportunidade  de

compartilhar um pouco até mesmo das angústias que vivemos aqui no Parlamento.

Estou chegando agora, estou completando quatro meses de mandato e confesso que

me incomoda muito esse nível  de debate. É um debate que não aprofunda o que

precisamos  discutir  sobre  os  problemas  em  Minas  Gerais.  Quando  a  Oposição

levanta um problema - e obviamente teremos muitos, pela dimensão do nosso Brasil,

que é continental - em Minas Gerais,  o bloco de Oposição na esfera nacional, da

mesma forma, levanta outro problema nacional. Não que isso seja ruim, obviamente

há um aspecto bom, porque é importante alertar sobre o que precisa ser melhorado.

Mas o fato concreto é que não conseguimos discutir a fundo os problemas de Minas

Gerais.  O  que  precisamos  aqui  é  unir  forças,  tanto  Situação  quanto  Oposição  e

Deputados  de  qualquer  região  de  Minas  Gerais.  Os  Deputados  aqui  vêm

questionando o que o governo federal está investindo em Minas. Comentei agora há

pouco o quanto o governo federal tem investido em nosso Estado. Minas Gerais é o

quarto Estado do Brasil a receber mais transferências de recursos do governo federal.

Não é uma questão partidária, porque o primeiro governo do PT, o da Bahia, está em

sétimo lugar em transferência de recursos do governo federal. O primeiro governo
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que mais  recebeu recursos do  governo do Presidente  Lula  é  o  de  São  Paulo,  o

governo do PSDB, Deputado Rogério Correia, nobre Líder do nosso bloco. O primeiro

é São Paulo, seguido de um governo do PR, um do PMDB e, em quarto, novamente

do PSDB, Minas Gerais. Isso mostra, já disse - e não há erro nenhum nesse sentido

-, o compromisso e a forma republicana de governar o nosso Brasil. Em relação às

empresas,  por  exemplo,  participei  na semana passada da assinatura de convênio

entre a Prefeitura de Pouso Alegre,  no Sul  de Minas, e uma empresa chinesa,  a

XCMG, que implementará também uma empresa em Belo Horizonte. O Governador

participou,  assinou  aqui  um  convênio  importante.  Está  sendo  trazido  para  Minas

Gerais,  para  Pouso  Alegre,  no  Sul  de  Minas,  o  maior  investimento  da  China  no

mundo.  É  uma  grande  conquista.  Só  para  construir  a  fábrica  serão

R$330.000.000,00;  haverá  geração  de  mil  empregos  diretos  e  mais  de  4  mil

empregos indiretos. Serão 5 mil empregos gerados no Sul de Minas. Isso mostra que

Minas  Gerais  está  sendo  privilegiada,  está  sendo  escolhida,  há  investimento

concreto.  Venho  cobrando  um  investimento  desde  o  início  do  mandato,  desde

fevereiro: no dia 10 de fevereiro, o governo federal, atendeu às demandas do nosso

Governador, pelos problemas que Minas Gerais passou no início do ano, em janeiro,

em razão das chuvas. Em função das enchentes, 85 Municípios mineiros decretaram

estado de emergência e calamidade, nobre Deputado João Leite. O governo federal

mostrou-se sensível a esse grande problema. Dos 85 Municípios mineiros, 34 - 40% -

são do Sul de Minas. O fato de haver muitos Municípios do Sul de Minas coloca-me

mais  a par disso e me faz mais  sensível  a essa causa. Também fico ainda mais

sensível  porque já  passei  por  isso duas vezes em Itajubá.  Em 1991 e em 2000,

tivemos graves enchentes dentro de casa. Em 1991 tive problemas: 70cm de água

dentro de casa e, depois, 1m40cm. Ou seja, vivi na pele a dificuldade de passar por

uma enchente. A cidade inteira teve esse problema. Todos que viveram isso e que

assistiram  na  TV sabem  as  consequências  da  enchente  e  das  águas,  sabem  o

problema  que  é  para  a  cidade  e  para  as  famílias.  O  governo  federal  transferiu

R$70.000.000,00 para o governo do Estado, R$20.000.000,00 para Belo Horizonte e

R$50.000.000,00 para os outros Municípios. No dia 10 de fevereiro, o Ministro da

Integração Nacional esteve aqui e transferiu esse dinheiro para o governo do Estado.
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O  governo  aportou  mais  R$20.000.000,00.  Então,  seriam  destinados

R$70.000.000,00 aos Municípios.  Está aqui a notícia do dia 11 de fevereiro, sexta-

feira:  “O Governador  Anastasia  autorizou,  nesta  sexta-feira,  dia  11,  o  repasse de

R$70.000.000,00, sendo R$50.000.000,00 do governo federal e R$20.000.000,00 do

governo  do Estado para  atendimento  emergencial  aos  Municípios  atingidos  pelas

chuvas em Minas Gerais, após avaliações técnicas, vistorias em locais atingidos e

elaboração  de  projetos”.  Oitenta  e  cinco  Municípios  iriam  receber.  Sabe  o  que

aconteceu até agora, nobre Presidente? Zero por cento de execução desse dinheiro,

que já está depositado. Está aqui o planejamento, o espelho do sistema da Setop.

São R$50.000.000,00 em caixa do governo federal. Não é nem percentual, não tem

nem como falar, é zero vírgula zero, ou seja, nenhum centavo de investimento. Estou

acompanhando o caso e quero compartilhar as informações com o Líder do bloco,

Deputado Gustavo Correa, que já tentou intermediar. Amanhã estarei com o Diretor-

Geral do DER para discutir o caso, o qual ficou de me apresentar todos os critérios e

o porquê desse atraso. Imaginem: fevereiro, março, abril e maio. O mês de maio está

terminando.  Passaram-se  quatro  meses,  o  dinheiro  está  na  conta,  mas  nenhum

Município conseguiu até agora receber. Pediria só um segundinho da sua atenção

para eu ler os nomes dos 85 Municípios que decretaram estado de calamidade e que

até agora não receberam nenhum centavo. De qualquer forma, fica aqui o registro.

Agradeço  a  atenção.  Oitenta  e  cinco  Municípios  mineiros  decretaram  estado  de

calamidade ou de emergência em função das chuvas e das enchentes. O governo

federal  atendeu  à  demanda,  depositou  o  dinheiro,  mas,  infelizmente,  o  nosso

Governador Anastasia não executou nenhum centavo. Espero podermos unir forças

para  agilizar,  apesar  da  demora,  para  que  esse  dinheiro  chegue  às  mãos  dos

Municípios que precisam resolver o problema das chuvas e das enchentes do início

do mês de janeiro. Não há até agora nenhuma execução. Coitados desses Municípios

que até hoje não foram atendidos. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de
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convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/5/2011

Às  14h38min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Celinho  do

Sinttrocel, Anselmo José Domingos e Gustavo Valadares, membros da supracitada

Comissão.  Estão presentes,  também, os  Deputados Alencar da Silveira  Jr.  e  Luiz

Carlos  Miranda.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado Celinho do

Sinttrocel, 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  debater  a  prestação de serviços

públicos  de  transporte  pela  empresa  Transimão  Transportes  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

dos  Srs.  Márcio  Lacerda,  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte,  justificando  sua

ausência na visita realizada no dia 27/4/2011 às obras do Hospital Metropolitano do

Barreiro, e ao Viaduto do Barreiro, e João Izael Querino Coelho, Prefeito Municipal de

Itabira,  justificando  sua  ausência  na  reunião  de  audiência  pública,  em  João

Monlevade,  sobre  a  duplicação  da  BR-381  e  da  Sra.  Vânia  Teixeira  da  Rocha,

Vereadora da Câmara Municipal de Esmeraldas, publicada no “Diário do Legislativo”

de 5/5/2011. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Helena Eustáquia da Paixão Silva, Presidente da Associação dos Moradores do

Bairro Vale das Acácias, e os Srs. João Affonso Baeta Costa Machado, Diretor de

Fiscalização,  representando  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -;

Maurílio  Laureano  da  Silva,  Secretário  Municipal  de  Segurança,  Trânsito  e

Transporte, representando Walace Ventura Andrade, Prefeito Municipal de Ribeirão

das  Neves;  Custódio  Leonardo  Bastos,  Diretor  Operacional,  representando  Nilo

Gonçalves  Simão,  Presidente  da  Transimão  Transportes;  Paulo  Roberto  Tibúrcio,

Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Florença e Adjacências; Ronaldo
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de Assis Carvalho, Gerente de Fiscalização do DER-MG; Jaderis Araujo de Oliveira,

Presidente da Associação dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Belo

Horizonte  e  Região  Metropolitana  -  Asttracurb  -  ;  Júlio  Barbosa  Neto,  Diretor  e

Coordenador  do  Sindicato  Rodoviário  de  Belo  Horizonte;  e  Renato  Correa  dos

Santos,  Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  de  Transporte  Rodoviário  de

Contagem, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado

Celinho do Sinttrocel, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Retira-se da reunião o Deputado Gustavo Valadares. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Celinho do Sinttrocel, Presidente - Juninho Araújo.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/5/2011

Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Luiz Carlos  Miranda,  Tadeuzinho Leite,  Celinho do Sinttrocel  e  Duarte

Bechir,  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.  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou o

relator citado a seguir: Projetos de Lei nºs 786/2011 no 1º turno e 605/2011 em turno

único  (Tadeu  Martins  Leite).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 717/2011, no 1º turno,
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que  conclui  pela  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, a Subemenda nº 1 à

Emenda nº 2, e com as Emendas nºs 3 e 4, que apresenta, deixa de ser apreciado

em virtude de solicitação de distribuição de avulso. 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  620,  623,  641  e  644/2011.  Submetidos  a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 41, 134 e 139/2011. 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

de audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para discutir

a  situação  dos  cortadores  de  cana  tendo  em  vista  a  acelerada  mecanização  do

campo, resultando em enorme mão de obra ociosa na região; Celinho do Sinttrocel

(11) em que solicita seja encaminhado ao Sr. Arlélio Carvalho Lage, Procurador-Chefe

da Procuradoria Regional  do Trabalho de Minas Gerais,  pedido de informações e

cópia  da  representação  nº  1626/2005  e  dos  autos  da  Inquérito  Civil  nº

00656.2008.03.000/2;  seja  encaminhado ao Sr.  Alysson Paixão  de  Oliveira  Alves,

Superintendente  Regional  do  Trabalho  e  Emprego  de  Minas  Gerais,  pedido  de

informações, em forma de relatório, das solicitações referentes a acidentes e doenças

de  trabalho,  de  fiscalização  realizadas  e  não  realizadas  e  o  motivo  de  sua  não

realização, recebidas por esta Superintendência nos anos de 2009, 2010 e 2011; seja

encaminhado ao Sr. Garibaldi Alves Filho, Ministro da Previdência Social pedido de

providências  para  a  não  criação  de  novas  regras  visando  impedir  ou  dificultar  a

pensão de viuvez no Brasil; seja encaminhada manifestação de apoio ao Deputado

Arnaldo  Jordy,  autor  do  Projeto  de  Lei  nº  447/2011,  que  tramita  na  Câmara  dos

Deputados, e que se solicite ao relator, Deputado Leonardo Quintão, celeridade na

análise e tramitação do referido projeto. Requer ainda que seja dada ciência deste

requerimento ao Deputado Marco Maia, Presidente da Câmara dos Deputados; seja

encaminhado à Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Ministério do Trabalho
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e  Emprego  pedido  de  informçãoes  sobre  as  providências  tomadas  para  expedir

documento  que  determinará  a  autorização  da  Polícia  Federal,  conforme  direito

adquirido pela Lei  nº  11.501,  de 11/6/2007,  para o porte de armas por  parte dos

Auditores Fiscais do Trabalho. Requer ainda seja dada ciência deste requerimento à

Associação  dos  Auditores  Fiscais  do  Trabalho  de  Minas  Gerais  e  ao  Sindicato

Nacional  dos  Auditores  Fiscais  do  Trabalho;  seja  encaminhada  manifestação  de

protesto ao Ministério de Trabalho e Emprego sobre a política de cortes no orçamento

adotada  pelo  governo  e  seja  encaminhado  pedido  de  providências  para  a

reestruturação e investimentos na valorização profissional dos trabalhadores lotados

na Superintendência do Trabalho e Emprego de Minas Gerais.  Requer  ainda seja

dada ciência deste requerimento à Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho de

Minas  Gerais  e  ao  Sindicato  Nacional  dos  Auditores  Fiscais  do  Trabalho;  seja

encaminhado ao Ministério do Planejamento pedido de providências para efetivar os

220 concursados aprovados para Auditor Fiscal do Trabalho, bem como inicie uma

política de valorização dos sevidores da classe. Requer ainda seja dada ciência deste

requerimento à Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho de Minas Gerais e com

o  Sindicato  Nacional  dos  Auditores  Fiscais  do  Trabalho;  seja  encaminhado  à

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE - de Minas Gerais pedido

de informações sobre a lista das 100 empresas onde mais ocorreram acidentes de

trabalho e adoecimento de trabalhadores no Estado nos últimos 5 anos; e os dados

dos acidentes de trabalho por Município nos últimos 5 anos; seja encaminhado ao

Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  pedido  de  informações  sobre  as  análises  de

acidentes fatais no Estado nos últimos 5 anos; seja encaminhado à Secretaria de

Estado  de  Administração  pedido  de  informações  sobre  os  dados  relativos  ao

afastamento de servidores públicos por motivos de acidente e adoecimentos laborais,

com detalhamento das causas, tempo de afastamento e Municípios de origem; seja

realizada reunião de audiência pública  para  discutir  os  parâmetros  e métodos  de

funcionamento  do  programa Rede  Mineira  de  Trabalho  do  governo  do  Estado.  A

Presidência  recebe,  para  posterior  apreciação,  requerimento  do  Deputado  André

Quintão em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, conjunta com a

Comissão de Participação Popular, para discutir o Projeto de Lei nº 865/2011, que cria
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a  Secretaria  Especial  da  Micro  e  Pequena  Empresa.  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 maio de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Tadeu Martins Leite - Juninho Araújo.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 18/5/2011

Às 10h8min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Dalmo

Ribeiro  Silva,  Carlin  Moura,  Neilando  Pimenta  e  Rogério  Correia  (substituindo  o

Deputado Paulo Lamac, por indicação do Bloco Minas sem Censura), 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  debater  a  situação  em  que  se  encontra  a

Superintendência Estadual de Ensino de Muriaé e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Após,  comunica o recebimento de carta da Sra.  Walderez de Campos

Palhares,  em  que  encaminha  documentos  e  solicita  seja  realizada  visita  desta

Comissão à  Superintendência  Regional  de  Ensino  de  Sete  Lagoas.  O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 161/2011, em 1º turno (Deputado Paulo Lamac);

466/2011, em 1º turno, e 666/2011, em turno único (Deputado Bosco); 818/2011, em

1º turno (Deputado Neilando Pimenta); 880/2011, em 1º turno, e 971/2011, em turno

único (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e 922 e 923/2011, em turno único (Deputado

Carlin Moura). 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 628/2011. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados
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requerimentos da Deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  para  debater  a  situação  do  Centro  Federal  de  Educação

Tecnológica  de  Minas  Gerais  -  Cefet-MG  -,  especialmente  a  contratação  e

manutenção de corpo docente e a viabilidade de sua transformação em Universidade

Tecnológica Federal de Minas Gerais; do Deputado Bosco (2), em que solicita seja

aprovada a  participação desta  Comissão na abertura  do  1º  Fórum de Integração

Universitária, edição Sul-Sudeste de Minas Gerais, em homenagem aos 85 anos de

fundação do Diretório Acadêmico Estudantil da Universidade Federal de Lavras - Ufla

-; e Deputados Bosco, Dalmo Ribeiro Silva, Carlin Moura, Neilando Pimenta, Paulo

Lamac e Rogério Correia, emendado pelo Deputado Carlin Moura, em que solicitam

ao  Presidente  da  ALMG  seja  realizado  estudo  para  viabilizar  a  elaboração,  com

participação de entidades da sociedade civil da área da educação, e a publicação de

cartilha sobre a educação profissional e tecnológica no Estado. São recebidos pela

Presidência  requerimentos  dos  Deputados  Bosco  (2)  em  que  solicita  sejam

encaminhadas manifestações de congratulações com o Serviço Educacional Lar e

Saúde pela  implementação do Programa Viva  Melhor  em Minas  Gerais  e  com a

Faculdade Adventista de Minas Gerais e seu Diretor-Geral, Pastor Edinelson Storch,

pela  comemoração  do  Dia  da  Educação  Adventista;  Rogério  Correia  (2)  em  que

solicita  sejam  encaminhados  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedidos  de

providências  para  a  abertura  de  sindicância  com  vistas  à  apuração  de  supostas

denúncias de irregularidades praticadas pela Superintendente Regional de Ensino de

Muriaé e pela Inspetora Escolar M.S.A.F., lotada na mesma Superintendência. Nesse

momento,  registra-se  a  presença  do  Deputado  Paulo  Lamac.  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Beatriz  da  Silva

Cerqueira, Presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas

Gerais - Sind-UTE-MG; e os Srs. Ivan da Silva Lomeu, Diretor do Sind-UTE, e Sandro

Areal Carrizo, Coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Muriaé,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
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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, 25 de maio de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/5/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, João

Vítor  Xavier,  Ulysses  Gomes  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  Zé

Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de 12/5/2011: ofícios dos Srs.

Daniel  Silva  Balaban,  Presidente  do  FNDE  (3);  Rômulo  Martins  de  Freitas,

Superintendente  Regional  da  CEF;  Antônio  José  Gonçalves  Henriques,  Diretor

Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome; Humberto Miranda Cardoso, Diretor de Gestão Interna da

Secretaria  Executiva  do  Ministério  da  Cultura;  Paulo  Roberto  Messias  Strack,

Coordenador-Geral  de  Finanças  da  Embratur,  e  Robson  Braga  de  Andrade,

Presidente  da  Confederação  Nacional  da  Indústria.  O  Presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 540 e 541/2011 (Deputado Gustavo

Perrella)  e 667/2011 (Deputado Doutor Viana),  no 2º turno; e 583/2011 (Deputado

Antônio Júlio) e 665/2011 (Deputado João Vítor Xavier), no 1º turno. Registra-se a

presença  do  Deputado  Antônio  Júlio.  O  Deputado  Sebastião  Costa  retira-se  da

reunião.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
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Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres  pela  aprovação,  no  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  720/2011 com  a

Emenda nº  1,  da  Comissão de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Antônio

Júlio);  e pela aprovação,  no 1º turno, do Projeto de Lei nº 126/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da

Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  (relator:  Deputado  Ulysses

Gomes). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia, que conclui

pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2 ao Projeto de Lei nº 4/2011, no 1º turno, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Antônio Júlio. O Projeto de Lei nº

535/2011 é convertido em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda, atendendo-

se a requerimento do relator, Deputado Zé Maia, 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.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 625/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Antônio Júlio (2) em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado

de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de  informações  sobre  os  valores  pagos  pelo

Estado ao Instituto Mineiro de Desenvolvimento - IMDC - e à Macropan Consultoria,

no período de 2003 a 2010, de forma discriminada, por data de desembolso, unidade

orçamentária, programa, elemento e ítem de despesa e de despesa real, bem como

sobre a origem dos recursos -  se foram próprios  do Tesouro Estadual  ou se são

oriundos de repasse da União -; Antônio Júlio e Sávio Souza Cruz em que solicitam

seja  encaminhado  ao  Instituto  de  Terras  de  Minas  Gerais  -  Iter-MG  -  pedido  de

informações sobre os contratos firmados com o Instituto Mineiro de Desenvolvimento

- IMDC - com as cooperativas e com as empresas e profissionais de agrimensura,

com os respectivos processos licitatórios e eventuais termos aditivos; sobre o fato de

os  atuais  Prefeito  e  Vice-Prefeito  de  Rio  Pardo  de  Minas  serem  cooperados  de

alguma cooperativa que mantenha contrato com o Iter-MG; sobre o fato de algum

servidor ou ex-servidor do Iter-MG ser cooperado de alguma cooperativa que tenha

contrato com esse Instituto; sobre a relação de servidores desse Instituto cedidos a
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outros órgãos no período de outubro de 2010 até a presente data; sobre as razões do

fechamento  das  representações  do  Iter-MG  nos  Municípios  de  João  Pinheiro  e

Governador Valadares; sobre cópia da manifestação da Advocacia-Geral do Estado

contrária aos arrendamentos com cooperativas e as ações praticadas pela Secretaria

de  Estado  Extraordinária  para  Assuntos  de  Reforma  Agrária  em  razão  dessa

manifestação; e sobre o fato de algum servidor ou associado do IMDC atuar no setor

jurídico do Iter-MG e sobre o porquê dessa atuação; André Quintão em que solicita

seja  realizada  reunião  conjunta  das  Comissões  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentára  e  de  Participaçao Popular  para  debater  o projeto  de  lei  que dispõe

sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012; e Zé Maia em que

solicita  seja realizada reunião para  debater  a dívida do Estado com a União,  em

especial  a  operação de refinanciamento  autorizada pela  Lei  Federal  nº  9.496,  de

11/9/97, seus termos e seus impactos para o Estado. A seguir o Presidente comunica

que,  a  partir  da  próxima quarta-feira,  dia  25/5/2011,  as  reuniões  ordinárias  serão

realizadas às 14 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, 25 de maio de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana - Gustavo Perrela - João Vítor Xavier.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/5/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir Paraca, Sebastião Costa e Paulo Lamac, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Almir  Paraca,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada

Liza Prado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  faz  a  leitura  da  decisão da Presidência,

publicada no “Diário do Legislativo” de 5/5/2011, e acusa o recebimento da seguinte
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proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 773/2011

no 1º turno (Deputado Sebastião Costa). 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 639, 640 e 690/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Almir Paraca, Célio Moreira e Sávio Souza Cruz em que solicitam seja

realizado  debate  público  em  conjunto  com  as  Comissões  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável e de Minas e Energia para debater os termos do Plano

Nacional de Mineração, do qual originará o novo Código de Mineração do País; Paulo

Guedes, emendado pela Deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas, no Município de Manga, para debater e buscar soluções para o problema da

falta de regulamentação para o transporte de balsas que operam nesse Município

fazendo a travessia do Rio São Francisco;  Paulo  Lamac (2)  em que solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  no  Município  de  Coimbra  para  debater  a

municipalização  de  trecho  de  dois  quilômetros  da  Rodovia  MGC-356;  e  em  que

solicita  seja realizada reunião  de  audiência  pública  conjunta  com a  Comissão de

Minas e Energia para debater as medidas adotadas pela Cemig para desalojar cerca

de 1.200 famílias da Vila Santa Rita de Cássia e da Vila Fazendinha, no Aglomerado

Santa Lúcia; Liza Prado (6) em que solicita seja encaminhado ao DER-MG pedido de

providências para fiscalizar as construções irregulares feitas às margens da Rodovia

MG-30, próximo ao Km 8; sejam encaminhadas ao Ministério Público Estadual e ao

Ministério Público Federal as notas taquigráficas da 8ª Reunião Extraordinária desta

Comissão,  realizada no dia 12/5/2011; seja realizada reunião de audiência pública

para  debater  os  aspectos  legais,  sociológicos  e  ambientais  da  criação  de  falsos

condomínios  no  Município  de  Lagoa  Santa;  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Participação  Popular,  no  Município  de

Contagem, para  debater  o  impasse na execução de obra da  Associação Cultural

Discípulo Amado aprovada no Orçamento Participativo 2009; seja realizada reunião
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de  audiência  pública  para  debater  a  situação  do  saneamento  básico  no  Bairro

Quintas  da  Serra,  situado  no  Município  de  Caeté;  e  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  para  debater  a  instalação  de  uma  usina  química  da  Vale

Fertilizantes no Município de Patrocínio, que está acarretando a desapropriação de

4.700ha para fins de utilidade pública;  Pompílio  Canavez (7) em que solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Urbano - Sedru

-  pedido  de  providências  solicitando  a  elaboração  de  diagnóstico  sobre  as

potencialidades  de  integração  regional  econômica  advindas  da  implantação  da

hidrovia do Lago de Furnas, bem como requer seja incluída no próximo PPAG ação

específica para fomento à implantação da referida hidrovia na área de resultados de

desenvolvimento regional;  seja encaminhado à Secretaria de Estado de Turismo -

Setur - pedido de providências para a elaboração de estudos sobre a oferta de novos

produtos turísticos derivados da implantação da hidrovia do Lago de Furnas, trecho

Alfenas-Formiga,  tendo  em  vista  o  enfoque  do  turismo  regionalizado;  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -  e  à

Secretaria  de  Estado  de  Transporte  e  Obras  Públicas  -  Setop  -  pedido  de

providências para inclusão da hidrovia do Lago de Furnas na carteira de projetos

prioritários do Plano Estadual de Logística de Transporte - Pelt -; seja encaminhado à

Seplag pedido de providências para a elaboração de estudos prévios com vistas à

inclusão  de  dotações  orçamentárias  para  a  implantação  da  hidrovia  do  Lago  de

Furnas,  trecho  Alfenas-Formiga;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico - Sede - pedido de providências para a elaboração de

diagnóstico sobre potencialidades de integração de modais de transporte na região

da hidrovia  do  Lago de Furnas  e  sua capacidade  de integração com as  cadeias

produtivas regionais; seja encaminhado à Eletrobrás-Furnas pedido de providências

para  a  modernização  da  frota  de  balsas  da  referida  companhia  que  atendem,

atualmente,  no  Lago  de  Furnas;  e  seja  encaminhado à  Secretaria  de  Estado  da

Educação - SEE - pedido de providências para a elaboração de estudos prévios para

a  implantação  de  projeto  de  educação  ambiental  baseado  em  uma  embarcação

itinerante,  para  o  trecho  Alfenas-Formiga  da  hidrovia  do  Lago  de  Furnas  a  ser

implantada. O Presidente deixa de receber requerimento do Deputado Fred Costa,
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por não tratar de matéria 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, 25 de maio de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Sebastião Costa - João Leite - Pompílio Canavez.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/5/2011

Às 16h7min, 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 da Deputada Luzia Ferreira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  Passa-se  à  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  642/2011.  Submetidos  a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 516 e 521/2011. 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 os requerimentos dos Deputados: Paulo Lamac em que

solicita  seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade de discutir  a

importância da valorização da cultura junina no Estado; Elismar Prado em que solicita

seja realizado o debate público "Música nas escolas", com o objetivo de discutir a

obrigatoriedade do ensino de música na educação básica, conforme dispõe a Lei nº

11.769, de 18/8/2008; e Carlin Moura em que solicita seja realizada visita ao ensaio

da Orquestra Sinfônica da Fundação Clóvis Salgado com o objetivo de conhecer o

trabalho que vem sendo desenvolvido pela referida orquestra. Submetido a votação, é

aprovado requerimento  do  Deputado  Carlin  Moura  em  que  solicita  seja  realizada

visita ao casarão colonial do século XIX, localizado dentro do Parque Municipal Gentil
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Diniz, no Município de Contagem, com o objetivo de conhecer a obra de revitalização.

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 maio de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Tenente Lúcio - Carlos Mosconi.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/5/2011

Às 9h40min, 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 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  1.667,  1.671,  1.676,  1.677  e

1.692/2011 (Deputado André Quintão); 1.665, 1.666 e 1.678/2011 (Deputado Bruno

Siqueira); 1.669, 1.673, 1.674, 1.679, 1.681, 1.682 e 1.684/2011 (Deputado Cássio

Soares);  1.683,  1.689, 1.693 e 1.694/2011 (Deputado Delvito Alves);  1.675, 1.687,

1.690  e  1.691/2011  (Deputado  Luiz  Henrique);  1.668,  1.670,  1.685  e  1.686/2011

(Deputada  Rosângela  Reis);  e  Projeto  de  Resolução  nº  1.633/2011  (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  o  Deputado  Cássio  Soares.  O  Projeto  de  Lei

Complementar nº 6/2011 é convertido em diligência à Secretaria de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana; o Projeto de Lei nº 67/2011, à Secretaria de Saúde - SES

-; o Projeto de Lei nº 258/2011, à SES e à Secretaria de Desenvolvimento Social

(relator: Deputado Sebastião Costa); o Projeto de Lei nº 60/2011, à SES (relatora:
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Deputada Rosângela Reis) e o Projeto de Lei nº 171/2011, à Secretaria de Fazenda

(relator: Deputado André Quintão). O Presidente informa que continua em discussão

o  parecer  em  que  o  relator,  Deputado  Bruno  Siqueira,  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  832/2011.  É  aprovado

requerimento da Deputada Rosângela Reis  solicitando o adiamento da discussão.

Anunciada a  discussão do parecer  em que  o  relator,  Deputado Sebastião  Costa,

conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº

5.092/2010 na forma do Substitutivo nº 1, o Deputado André Quintão formula questão

de ordem sobre o entendimento do art. 173, § 5º, c/c o art. 102, III, “e”, do Regimento

Interno, alegando que o projeto deveria ser desmembrado pela Comissão, uma vez

que versa sobre mais de uma matéria. O Presidente se compromete a responder a

questão de ordem oportunamente. A seguir, é aprovado requerimento do Deputado

André Quintão solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 5.092/2010.

São  retirados  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimentos  dos  parlamentares

mencionados entre parênteses, os Projetos de Lei nºs 72/2011 (Deputada Rosângela

Reis), 796/2011 (Deputado André Quintão) e 1.136/2011 (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  255/2011 na

forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa);  936/2011  com  a

Emenda nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves) e 1.220/2011 na forma do Substitutivo

nº  1  (relator:  Deputado  André  Quintão).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - Rosângela Reis - André Quintão -

Delvito Alves - Cássio Soares - Luiz Henrique.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/5/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson
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Batista,  André  Quintão  (substituindo  o  Deputado Elismar  Prado,  por  indicação da

Liderança do Bloco Minas sem Censura) e Luiz Henrique (substituindo a Deputada

Ana Maria Resende, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Doutor  Wilson

Batista,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Registra-se a

presença  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues  e  Cássio  Soares  (substituindo  o

Deputado Marques Abreu, por indicação da Liderança do BTR). A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Kátia Ferraz Ferreira (4),

Presidente do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte: em que sugere seja

alterada, no art. 102 do Regimento Interno da Assembleia, a palavra “integração” pela

palavra “inclusão”, tanto no inciso XIX, alínea “e”, quanto no inciso XX, alínea “b”,

uma vez que as terminologias pertencem a contextos históricos distintos, e faz-se

necessário seu uso adequado; em que informa que o Processo nº 002407752676-2,

da 5ª Fazenda Municipal, que trata da acessibilidade nos postos de saúde de Belo

Horizonte,  está  há  5 anos  parado sem que as devidas providências  tenham sido

tomadas  para  atender  de  forma adequada às  pessoas  com deficiência,  conforme

estabelecem as normas de acessibilidade da ABNT; em que encaminha cópia da

Resolução nº 435, de 12/8/2010, e apresenta denúncia do Conselho Municipal  de

Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  Portadora  de  Deficiência  e  da  Coordenadoria  de

Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, em que comunicam que o Conselho

Estadual  de  Saúde  de  Minas  Gerais  e  o  Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Belo

Horizonte não cumprirão a referida resolução; e em que sugere seja realizada reunião

especial em comemoração ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência; e ofício

do Sr.  Geraldo Henrique Alves,  Presidente da Associação de Defesa dos Direitos

Humanos e Cidadania, de Juiz de Fora, em que encaminha denúncia feita pelo jornal

“Tribuna de Minas”, desse Município, que declara que a unidade da Universo de Juiz

de Fora foi proibida pela Justiça de continuar cobrando valor diferenciado de alunos

com deficiência, e solicita, ainda, o encaminhamento à essa Universidade de moção
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de  repúdio  desta  Casa  à  ação  relatada.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  da

seguinte proposição, para a qual designou a relatora citada a seguir: Projeto de Lei nº

996/2011, no 1º turno (Deputada Ana Maria Resende). Registra-se a presença do

Deputado  Sebastião  Costa  (substituindo  a  Deputada  Ana  Maria  Resende,  por

indicação da Liderança do BTR). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio

Moreira, em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater as

políticas públicas estaduais voltadas para as pessoas com deficiência intelectual, em

especial os autistas, principalmente nas áreas da saúde e educação; Marques Abreu,

em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de

Esporte, Lazer e Juventude, para debater, em audiência pública, as políticas públicas

de esporte do Estado voltadas para as pessoas com deficiência; André Quintão, em

que solicita  seja encaminhado pedido  de providências  à Secretaria  de Estado de

Desenvolvimento Social, para que sejam observados os critérios de acessibilidade na

escolha dos locais  de realização de seus eventos,  particulamente as conferências

estaduais; Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater o Projeto de Resolução nº 513/2011, em tramitação nesta Casa,

e a situação de militares que tiveram o pedido de auxílio-invalidez indeferidos pela

Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado; André Quintão, Doutor

Wilson Batista e Sargento Rodrigues, em que solicitam seja encaminhada moção de

repúdio à Universo de Juiz de Fora, pela cobrança de valores complementares na

mensalidade  dos  alunos  com  deficiência,  conforme  correspondência  lida  nesta

reunião;  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam  ouvidos  nesta  reunião  o  Sr.

Rodrigo Célio de Castro, Secretário Executivo do Conped; e as Sras. Ana Lúcia de

Oliveira, Coordenadora da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa

com  Deficiência  -  Caade  -;  Kátia  Ferraz  Ferreira,  Presidente  do  Centro  de  Vida

Independente de Belo Horizonte; e Terezinha de Oliveira da Rocha, representante do

Movimento da Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte. Logo após, o Presidente

passa-lhes a palavra,  para que façam suas exposições. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
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da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2011.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Sargento Rodrigues - Marques Abreu.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/5/2011

Às  8h30min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  André  Quintão,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente 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 monitorar e avaliar o

Plano  Estadual  de  Enfrentamento  à  Violência  contra  Crianças  e  Adolescentes  e

discutir as estratégias necessárias para sua consolidação. O Presidente convida as

Sras. Gláucia Brandão, Subsecretária de Estado de Direitos Humanos da Sedese;

Andrea Mismotto Carelli, Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio

Operacional  às  Promotorias  da  Infância  e  da  Juventude de Minas  Gerais;  Eliane

Quaresma,  Presidente  do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente - Cedca; Maria Alice da Silva, Secretária Executiva da Frente de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais; Marlise Matos, Professora

do  Departamento  de  Ciências  Políticas  da  UFMG;  e  os  Srs.  Wander  Borges,

Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social;  Antônio  Sérvulo  dos  Santos,

Desembargador e Coordenador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;  e Moisés

Barbosa Ferreira Costa, Ponto Focal Juvenil de Minas Gerais, para tomarem 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 interrompe a reunião às 13 horas e retoma os

trabalhos às 14h15min. São convidados a tomar assento à mesa as Sras. Andrea

Mismotto  Carelli;  Maria  Alice  da  Silva;  Andréia  Barreto,  Secretária  da  Diretoria

Executiva  do  Cedca;  e  o  Sr.  Moisés  Barbosa  Ferreira  Costa.  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
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encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

24/5/2011

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Paulo Lamac, por indicação da Liderança do Bloco Minas

sem  Censura)  e  o  Deputado  Durval  Ângelo,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a concessão de

pensão aos filhos das pessoas atingidas pela hanseníase no Estado. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários  da reunião para ouvir  as Sras.  Maria Luiza  da

Silva, Líder Comunitária em Betim, e Ivone de Oliveira Rocha, Líder Comunitária em

Ubá, e os Srs. Cordovil Neves de Souza, Vereador da Câmara Municipal de Betim;

Nilmário Miranda, Presidente da Fundação Perseu Abramo; Artur Custódio Moreira de

Souza,  Coordenador  Nacional  do  Movimento  pela  Reintegração  das  Pessoas

Atingidas pela Hanseníase - Morhan -, que são convidados a tomar assento à mesa.

A Presidência  tece  as  considerações  iniciais  e,  logo  após,  concede  a  palavra  à

Deputada Maria Tereza Lara, coautora do requerimento que deu origem ao debate,

para suas manifestações. Em seguida, 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 Dalmo Ribeiro  Silva  (substituindo o

Deputado Delvito Alves, por indicação da Liderança do BTR). Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Durval Ângelo (5) em

que  solicitam  seja  formulado  abaixo-assinado  por  esta  Comissão  em  apoio  à

campanha  pela  concessão  de  pensão  aos  filhos  de  pessoas  atingidas  pela
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hanseníase, para coleta da assinatura de todos os Deputados desta Casa e envio à

Presidência da República  e  à Secretaria  de Direitos  Humanos  da Presidência  da

República; sejam encaminhados à Presidente da República e à Secretaria de Direitos

Humanos da Presidência da República as notas taquigráficas desta reunião e pedido

de providências para que se agilize o processo de indenização aos filhos de pessoas

atingidas pela hanseníase, com o pagamento de pensão e com o reconhecimento

público, pelo Estado, das injustiças sofridas e das violações dos direitos humanos

ocorridas; seja formulada manifestação de aplauso ao Morhan pelo trabalho realizado

por  essa  entidade  no  Estado  e  em  todo  o  País;  sejam  encaminhados  aos  53

Deputados Federais e aos 3 Senadores mineiros as notas taquigráficas desta reunião

e pedido de providências para que apoiem, juntamente com os Deputados Estaduais,

o movimento pela indenização dos filhos de pessoas atingidas pela hanseníase -

considerando-se, entre outras violações aos direitos humanos, a separação de várias

famílias durante os tratamentos realizados nas colônias -, realizem pronunciamentos

públicos  e  manifestações  de  apoio  à  referida  indenização  e  acionem  os  órgãos

federais  de  defesa  dos  direitos  humanos  visando  o  apoio  desses  órgãos  ao

pagamento das indenizações; seja solicitado ao Presidente desta Casa, na condição

de Presidente do Conselho da Ordem do Mérito Legislativo do Estado, a admissão de

Alcindo Amado Henriques nessa Ordem, no grau "Mérito Especial"; Durval Ângelo e

Sargento Rodrigues (3) em que solicitam seja encaminhado ao Coronel da Polícia

Militar, Jader Mendes Lourenço, pedido de informações sobre a relação de famílias

habitando moradias funcionais, nos termos do Decreto nº 44.280, de 2006, tendo em

vista o risco de despejo dessas famílias e a necessidade desta Comissão de obter

maiores esclarecimentos, visando à defesa do direito à moradia; seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para que

sejam prorrogados os prazos de Permissão Temporária de Uso e Moradia Funcional a

que se refere o Decreto nº 44.280, de 2006, até que seja formulada uma solução

definitiva de moradia para as famílias permissionárias, tendo em vista os problemas

sociais decorrentes de um eventual despejo; seja realizada visita desta Comissão ao

Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  para  discutir  a  situação  dos  usuários  de

moradia  funcional  em  vias  de  despejo,  no  âmbito  do  programa  Lares  Geraes  -
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Segurança  Pública,  situado  no  Condomínio  Residencial  das  Américas,  no  Bairro

Betânia, de forma a obter-se uma solução definitiva para a questão; Durval Ângelo (5)

em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Promotor  de  Justiça  Rodrigo  Filgueira,

Coordenador  do  CAO-DH  do  Ministério  Público  de  Minas  Gerais,  as  notas

taquigráficas da 24ª Reunião Extraordinária desta Comissão; seja realizada reunião

de audiência pública para receber denúncia de violação de direitos humanos ocorrida

no Departamento Estadual de Trânsito - Detran-MG, bem como para ouvir servidores

desse  órgão;  sejam  encaminhadas  ao  Deputado  Federal  Odair  Cunha  as  notas

taquigráficas da 24ª Reunião Extraordinária desta Comissão e pedido de providências

para  que  organize  uma  frente  parlamentar  em  defesa  da  Imbel,  composta  por

Deputados de Minas Gerais,  Rio de Janeiro e São Paulo,  locais onde a empresa

desenvolve suas atividades e para que agende reunião com o Tribunal de Contas da

União para tratar da revisão das demissões e da reintegração dos empregados não

concursados, demitidos da Imbel; seja realizada visita conjuta desta Comissão e da

Comissão de Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo às  dependências  da

Imbel,  em  Itajubá,  com  a  participação  de  representantes  da  bancada  mineira  no

Senado  e  na  Câmara  dos  Deputados.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2011.

Durval Ângelo, Presidente. 

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/5/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir Paraca, Pompílio Canavez, 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 Pompílio Canavez, 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 expor e debater o projeto "Inquisição
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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 a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  da  Sra.  Marília

Aparecida Campos, Prefeita Municipal de Contagem, prestando informações relativas

ao Requerimento nº 448/2011, da Comissão de Assuntos Municipais. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Jacques Ernest Levy,

Presidente  do  Instituto  Histórico  Israelita  Mineiro;  Carlos  Magno  Guimarães,

Coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Antropologia;  Naftale  Katz,

pesquisador titular da Fiocruz; Leon Menache, Diretor do Instituto Histórico Israelita

Mineiro; e Marcos Brafman, Presidente da Federação Israelita do Estado de Minas

Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do

requerimento que deu origem ao debate, faz 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 Pompílio Canavez, Almir Paraca e da Deputada Liza

Prado em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjunta com as

Comissões  de  Saúde  e  Segurança  Pública,  para  debaterem  a  propagação  e  os

problemas causados pelos entorpecentes "crack" e "oxi"  nos Municípios de Minas

Gerais;  da Deputada Liza Prado (2) em que solicita  seja encaminhado pedido ao

Instituto Histórico Israelita Mineiro para que as informações históricas e arqueológicas

apuradas no projeto de pesquisa "Inquisição em Minas Gerais no Século XVIII" sejam

divulgadas e disponibilizadas nos arquivos  públicos mineiros  para  fins  de  ensino,

pesquisa  e  divulgação;  e  em  que  solicita  sejam  encaminhadas  aos  membros  da

Comissão as notas taquigráficas de todas as reuniões realizadas na Casa, em 2010 e

na atual  legislatura, sobre a questão das drogas nos cenários estadual  e federal.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Liza Prado - Celinho do Sinttrocel.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 922/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar  denominação a escola estadual  de ensino fundamental e médio localizada no

Município de Juiz de Fora.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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 922/2011 tem como finalidade dar a denominação de Escola

Estadual  Nyrce  Villa  Verde  Coelho  de  Magalhães  à  escola  estadual  de  ensino

fundamental e médio situada na Rua Sady Boechat, nº 175, Bairro São Pedro, no

Município de Juiz de Fora.

De acordo com o autor da matéria, a apresentação do projeto resulta de pedido

formulado pelo colegiado escolar da referida unidade de ensino.

A homenageada formou-se como professora primária, tendo estado sempre entre

as primeiras alunas da turma. Lecionou por um ano no Colégio Stella Matutina e, logo

depois, ingressou no magistério público estadual,  passando a dar aulas na Escola

Estadual Maria Illydia Rezende de Andrade. Nyrce Villa Verde atuou também como

professora de 5ª a 8ª séries na Campanha Nacional de Escolas da Comunidade –

CNEC –, programa federal de Educação existente à época. 

Em 1968, ingressou 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
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de Fora,  onde permaneceu até 2000, quando foi  convidada a exercer o cargo de

Gerente Administrativo no Hemocentro Regional de Juiz de Fora. 

Nyrce  Villa  Verde  concluiu  o  curso  de  Pedagogia  com  habilitações  em

Administração e  Inspeção,  no  Centro  de  Ensino  Superior  de  Juiz  de  Fora;  e  em

Supervisão,  na  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora.  Além  da  graduação  em

Administração de Empresas na Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas

Machado Sobrinho,  concluiu a pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior

pelas Faculdades Estácio de Sá e estudou nas conceituadas Culturas Francesa e

Inglesa. 

Em 2005, por convocação do Gabinete do Secretário de Estado de Educação de

Minas  Gerais,  retornou  à  Delegacia  Regional  de  Ensino,  agora  denominada

Superintendência Regional de Ensino, onde exerceu o cargo de Superintendente até

outubro de 2010. 

Considerando o trabalho desenvolvido pela homenageada no Município de Juiz de

Fora, é meritório dar seu nome ao educandário situado no Bairro São Pedro, nesse

Município, para perpetuar seu exemplo perante a juventude da cidade. 

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de identificar corretamente a rua

em que se encontra a escola a ser denominada.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 922/2011, em

turno único, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se,  no  art.  1º,  o  nome  “Sady  Boechat”  pelo  nome  “Sady  Monteiro

Boechat”.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2011.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 923/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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dar denominação a escola estadual localizada no Município de Maripá de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 923/2011 tem como finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Prefeito Walter Trezza à escola estadual de ensino médio situada na Rua

Domingos Antônio de Oliveira, nº 43, Bairro Centro, no Município de Maripá de Minas.

Em sua justificação, o autor da proposição informou que a apresentação do projeto

resulta de pedido formulado pelo colegiado escolar da referida unidade de ensino.

O Prefeito  Municipal  Walter  Trezza teve  sua vida  pública marcada  por  grandes

trabalhos na área da educação. Foi um notável administrador, sinônimo de trabalho e

de amor ao povo maripaense.

Iniciou  seus  estudos  na  Primeira  Escola  Mista  Distrital  de  Maripá  de  Minas  e

prosseguiu  no  Colégio  Interno  de  Leopoldina,  onde  cursou  Contabilidade.  Foi

convocado para combater na Segunda Guerra Mundial.

Em 1963, foi nomeado Intendente do recém-criado Município de Maripá de Minas

pelo então Governador de Minas, Magalhães Pinto. Em 1970, foi eleito Vereador e,

em 1996, Prefeito Municipal de Maripá de Minas, tendo sido reeleito em 2000. 

Em sua atuação na vida pública, destaca-se, na década de 70, a ampliação física

da Escola Estadual Antônio Ferreira Martins; nos anos 1980, a implantação do então

denominado 2º grau,  em caráter  experimental,  no Município;  na  década de 90,  a

implantação da primeira unidade do programa de alfabetização digital da região, bem

como a  construção  do  prédio  da  Escola  Municipal  Hilda  Lobão  Resende.  Walter

Trezza construiu ainda novas salas de aula e 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, em Maripá de Minas, do curso superior de

Licenciatura em Educação Básica, por meio de convênio com a Universidade Federal
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de  Ouro  Preto,  e  providenciou  transporte  escolar  para  que  os  jovens

complementassem seus estudos nas cidades vizinhas. 

Em 2004, conseguiu que fosse criada no Município uma escola estadual de ensino

médio. Acabou agraciado pelo Ministério da Educação com menção honrosa, devido

ao  fato  de  o  Município  ter  100% das  crianças  em  idade  escolar  frequentando  a

escola.

Por seu constante e profícuo trabalho pela educação dos maripaenses, é meritória

a iniciativa de dar o nome do Prefeito Walter Trezza à escola estadual situada no

Município de Maripá de Minas.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 923/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2011.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.133/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento  do Projeto  de Lei  nº  2.848/2008,  institui  a  Política de Saúde

Mental para os Agentes de Segurança Penitenciária e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/4/2011, a proposição foi encaminhada às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  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

O projeto em tela institui a Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança

Penitenciária, a qual inclui o planejamento, a execução, o controle, a fiscalização e a

avaliação das atividades relacionadas à saúde mental desse profissional, de modo a

possibilitar a plena realização de seu potencial físico e mental.
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Esclarecemos  que,  na  legislatura  passada,  ao  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº

2.848/2008,  que  deu  origem  ao  projeto  em  exame,  esta  Comissão  apresentou

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: 

“Primeiramente, ressaltamos 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,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doenças e de outros agravos.

No âmbito infraconstitucional,  a Lei no 13.317, de 24 de setembro de 1999, que

contém  o  Código  de  Saúde  do  Estado,  enfatiza  as  normas  constantes  das

Constituições Federal e Estadual, estabelecendo, 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’. 

Vê-se, dessa forma, que o objetivo do projeto em estudo, que é resguardar a saúde

mental dos Agentes de Segurança Penitenciária, está em consonância com ditames

constitucionais e legais que militam em benefício da proteção e da defesa da saúde

humana.

Quanto  à  implementação  de  políticas  por  meio  de  lei,  esclarecemos  que  esta

Comissão entende que projeto de lei, ainda que de iniciativa de parlamentar, pode

fixar  diretrizes  de  políticas  públicas  estaduais,  não  admitindo-se,  todavia,  que  a

proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas. Este entendimento foi

adotado, por exemplo, na apreciação do Projeto de Lei nº 56/2007, que se converteu

na Lei nº 17.438, de 2008, a qual institui política estadual de incentivo à utilização de

sementes selecionadas nas propriedades que se dedicam à agricultura familiar. 

Por fim, devemos considerar as dificuldades enfrentadas pelos agentes para manter

a segurança das prisões, em virtude dos conflitos, da precariedade das instalações,

da desproporção numérica entre agentes e detentos, do risco de agressão, da falta
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de  preparo  na  formação  dos  agentes,  da  desvalorização  profissional  e,

principalmente, do caráter violento da atividade executada, que repercute na vida fora

do trabalho. 

Dessa forma,  entendemos que a proposição sob comento deve prosperar nesta

Casa Legislativa. No entanto, com o fito de adequar o projeto à técnica legislativa,

apresentamos  no final  deste  parecer  o Substitutivo  nº  1,  o  qual  poderá  vir  a  ser

aperfeiçoado pela comissão de mérito”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.133/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui  a  Política  Estadual  de  Saúde  Mental  dos  Agentes  de  Segurança

Penitenciária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Sa úde  Mental  dos  Agentes  de

Segurança Penitenciária, com a finalidade de resguardar a sua saúde mental e ainda:

I - promover o bem-estar psicossocial dos Agentes de Segurança Penitenciária;

II - executar ações preventivas no combate ao surgimento de transtornos mentais;

III - promover assistência integral aos acometidos de transtorno mental, visando à

recuperação de sua saúde.

Art. 2º - São diretrizes da política instituída por esta lei:

I - a garantia de acesso às medidas de prevenção e assistência à saúde mental;

II  -  a  participação  de  prefeituras  municipais,  sindicatos,  organizações  não

governamentais  e  outras  entidades  representativas  dos  Agentes  de  Segurança

Penitenciária no planejamento e na execução das ações;

III - a integração entre entidades e órgãos públicos que atuam na área de saúde

mental;

IV - o desenvolvimento de ações extra-hospitalares destinadas à recuperação de

pacientes acometidos de transtornos mentais.

Art. 3º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, incumbe ao Estado:

I - implantar programas e projetos voltados para a saúde mental dos Agentes de
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Segurança Penitenciária;

II - prestar assistência aos Agentes de Segurança Penitenciária;

III - criar um sistema de informações de base epidemiológica;

IV - promover o desenvolvimento da pesquisa e a adoção de medidas relacionadas

à saúde mental dos Agentes de Segurança Penitenciária;

V  -  promover  ações  de  qualificação  profissional  dos  Agentes  de  Segurança

Penitenciária;

VI - avaliar as condições de trabalho e as atividades executadas pelos Agentes de

Segurança Penitenciária;

VII - divulgar as ações desenvolvidas;

VIII - identificar as fontes de financiamento para a implementação da política de que

trata esta lei.

Parágrafo único - O Estado assegurará, no planejamento e na execução da política

definida nesta lei, a participação de sindicatos, organizações não governamentais e

outras entidades representativas dos Agentes de Segurança Penitenciária. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - Rosângela Reis - Delvito Alves - André Quintão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 26/5/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Paulo Klinger

Costa,  Prefeito  de  Espírito  Santo  do  Pinhal  (SP),  ocorrido  em  23/5/2011,  em

Campinas. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso à Associação de Cegos Louis Braille pelos 78 anos de sua fundação

(Requerimento nº 237/2011, do Deputado Doutor Viana);
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de congratulações com o Sr. Walter Roosevelt Coutinho, Presidente do Conselho

Regional de Contabilidade de Minas Gerais, pelo transcurso do Dia do Contabilista

(Requerimento nº 498/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Divinópolis  pelos  99  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  544/2011,  do  Deputado  Fabiano

Tolentino);

de congratulações com o Sr. Wilson Caixeta Castro, Governador do Distrito 4760 do

Rotary Internacional,  pela realização da XXV Conferência Distrital  (Conferência da

Esperança),  em  Patos  de  Minas  (Requerimento  nº  545/2011,  do  Deputado  Hely

Tarqüínio);

de  congratulações  com o  Senador  Aécio  Neves  pela  iniciativa  da  alteração  da

Medida Provisória nº 512 para estender aos Municípios da Área Mineira da Sudene

os benefícios fiscais federais a empresas automotoras que venham a se instalar na

região (Requerimento nº 564/2011, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Sr. Francisco Sérgio de Assis, Presidente da Federação

dos  Cafeicultores  do  Cerrado,  pela  campanha  Café  de Atitude,  que  visa  agregar

credibilidade,  gerar  desenvolvimento  e  valor  e  difundir  o  café  do  cerrado

(Requerimento nº 565/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Maciel, Prefeito Municipal de Ouro Fino, e

com o Sr. Antônio Carlos Franceli, Secretário Municipal de Ação Social, pelo Prêmio

Mineiro  de  Boas  Práticas  na  Gestão  Municipal  na  categoria  Gestão  do

Desenvolvimento  Social  (Requerimento  nº  568/2011,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro

Silva);

de congratulações com o Cel. PM Robson Alves Campos Ferreira, Comandante da

17ª  Região da PMMG, e com o Ten-Ce.l  PM Sérgio Henrique Soares Fernandes,

Comandante do 20º Batalhão da PMMG, pela formatura de mais uma turma no Curso

Técnico em Segurança Pública-CTPS-2010 (Requerimento nº 569/2011, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Pedralva pelos 124 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 570/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de regozijo à Nunciatura Apostólica e à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
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pela beatificação do Papa João Paulo II (Requerimento nº 572/2011, do Deputado

Fred Costa);

de congratulações com o Presidente da Câmara dos Deputados pela retomada da

tramitação  da  Proposta  de  Emenda  Constituição  nº  438/2001  e  pedido  de

providências para agilizar a sua aprovação (Requerimento nº 623/2011, do Deputado

Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o 1º-Ten.  BM Richelmy Murta Pinto,  Comandante do 3º

Pelotão de Bombeiros Militar, de São Lourenço, pelos 7 anos de inauguração desse

Pelotão (Requerimento nº 624/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Cláudio Costa, Presidente do Tribunal de Justiça de

Minas Gerais, pelos 10 anos do Programa Novos Rumos (Requerimento nº 626/2011,

do Deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Cristina  pelo  237º  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 639/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Santa  Rita  do  Sapucaí  pelo  119º

aniversário desse Município (Requerimento nº 640/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais pela

Semana do Contabilista, comemorada de 10 a 13/5/2011 (Requerimento nº 641/2011,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Bruno Selmi Dei Falci por sua posse como Presidente

da CDL-BH (Requerimento nº 643/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra. Maria Rosângela Pinheiro Dâmaso, Presidente do

Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, pelo Dia do Assistente Social

(Requerimento nº 644/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Cambuí pelos 119 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 690/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o 1º-Sgt. PM Fortunato Tobias, o Cb. PM Márcio Geraldo

Augusto, o Sd. PM Wesley Flamarion e o Sd. PM Cleberson Luis de Farias, policiais

militares  da  Rotam,  pelo  eficiente  trabalho  desempenhado  na  apreensão  dos

assaltantes que praticaram a chamada saidinha de banco em 6/4/2011, nesta Capital,
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e  na  recuperação  do  dinheiro  (Requerimento  nº  731/2011,  da  Comissão  de

Segurança Pública);

de congratulações com o Comando Regional da Polícia Rodoviária Estadual em

Passos pelo excelente trabalho da Companhia na região (Requerimento nº 732/2011,

da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2011

ATA

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 25/5/2011

Às 10h9min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Dalmo

Ribeiro  Silva,  Carlin  Moura  e  Doutor  Viana  (substituindo  o  Deputado  Neilando

Pimenta, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento do livro intitulado “Naves-Mãe e a Pedagogia dos Sentidos”,

de autoria do Sr. Hélio de Oliveira Santos, Prefeito Municipal de Campinas, publicado

pela  Editora  Komedi,  e  de  comunicação  do  Deputado  Neilando Pimenta  em  que

justifica sua ausência a esta reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 257/2011 é retirado da pauta, atendendo-

se a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva aprovado pela Comissão. Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 702, 738, 740 e 754/2011.

Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 543/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Bosco (2) em que solicita

sejam encaminhadas manifestações de congratulações com a Faculdade Adventista

de  Minas  Gerais  e  com  seu  Diretor-Geral,  Pastor  Edinelson  Storch,  pela

comemoração do Dia  da  Educação Adventista,  em 29 de maio;  e  com o Serviço
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Educacional  Lar  e  Saúde,  na  pessoa  dos  coordenadores  Francisco  das  Chagas,

Fabiano Paulo de Andrade,  Francis  Miller  e  Giuseppe Alves  Borges e Silva,  pela

implementação do programa Viva Melhor em Minas Gerais, possibilitando a interação

entre os universitários adventistas e a coletividade. São recebidos pela Presidência

os  seguintes  requerimentos  dos  Deputados  Almir  Paraca  em  que  solicita  seja

realizada reunião  de  audiência  pública conjunta  com a  Comissão de Saúde para

debater  o  Programa Bom  Começo:  Programa de Acompanhamento  da  Saúde na

Escola - PBC -, uma ação social empreendida pela Fundação Hospital de Olhos -

Holhos  -;  Dalmo  Ribeiro  Silva  (2)  em  que  solicita  sejam  formulados  votos  de

congratulações  com  o  Sr.  Luiz  Cláudio  Costa,  Secretário  de  Ensino  Superior  do

Ministério  da  Educação  e  com  o  Sr.  Luiz  Carlos  Pinto,  Prefeito  Municipal  de

Caxambu, pela escolha desse Município para sediar o consórcio das universidades

do Sul e Sudeste de Minas, chamado Superuniversidade do Sudeste; Paulo Guedes

em que solicita seja formulado voto de congratulações com a Unimontes pelos 49

anos de sua fundação; e Carlin Moura e Adelmo Carneiro Leão em que solicitam seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  o  convênio  de  cooperação

celebrado entre o Cetec, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai DR-

MG - e a Fiemg,  com a interveniência do governo do Estado e da Secretaria  de

Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 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 maio de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 221/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em análise tem por

finalidade  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Fazenda  pedido  de



2214
____________________________________________________________________________

informações sobre a arrecadação tributária total do Estado, por tributo, no Município

de Contagem, bem como os repasses anuais a esse Município, no período de 2005 a

2010.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011 e encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Conforme dispõe o art.  54, “caput” e § 2°, da Const ituição Estadual, a Mesa da

Assembleia poderá encaminhar pedido escrito de informação a Secretário de Estado,

e a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação

falsa constituem crime de responsabilidade.

No mesmo tema, de acordo com o art. 100, IX, do Regimento Interno desta Casa,

cabe  às  comissões,  em  razão  da  matéria  de  sua  competência,  da  matéria

compreendida  em  sua  denominação  ou  da  finalidade  de  sua  constituição,

encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido escrito de informação a

Secretário  de  Estado,  a  dirigente  de  entidade  da  administração  indireta,  ao

Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.

O art. 102, V, do Regimento Interno estatui a competência 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 nº 5.204, de 3/7/2002);

e) a promoção e a divulgação dos direitos humanos. 

Ainda que não conste referência a matéria tributária  no rol  de competências  da

Comissão de Direitos Humanos, ao requerer informações desse cunho ao Secretário

de Estado de Fazenda, respalda-se essa Comissão no art. 62, XXXI, da Constituição

Estadual,  que  inclui,  entre  as  competências  privativas  da  Assembleia,  fiscalizar  e

controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. No caso

objetivo, as informações sobre a arrecadação tributária total do Estado, por tributo, no

Município de Contagem, bem como os repasses anuais a esse Município, no período
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mencionado,  poderão  servir  de  fundamento  analítico  para  o  acompanhamento  e

monitoramento  da  execução  de  políticas  públicas  estaduais  atinentes  à  área  de

direitos humanos no Município.

Além disso, conforme comandado no art. 186, I, do Regimento Interno da Casa, às

comissões também cabe apresentar proposição. Assim, o acesso a informações de

cunho tributário pode, por exemplo, se constituir em subsídio para a elaboração de

um projeto de lei.

Diante do exposto, o pedido de informação de que trata o requerimento em análise

é pertinente quanto ao caráter de acompanhamento e monitoramento da execução de

políticas  públicas  estaduais  inseridas  na  competência  da  Comissão  de  Direitos

Humanos e quanto a servir como subsídio para apresentação de projeto.

Este relator entende que, pelas razões expostas anteriormente, a proposição deve

prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 221/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Inácio

Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 254/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a proposição

em tela tem por objetivo solicitar  ao Presidente desta Casa seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido para que o Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG - envie a esta Casa cópia dos estudos técnicos

que demonstram a viabilidade da instalação de radares fixos e móveis nas rodovias

do Estado de Minas Gerais . 

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2011 e encaminhada a

este órgão colegiado, a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação



2216
____________________________________________________________________________

A apresentação  do  requerimento  é  motivada  pelo  trabalho  que  a  Comissão de

Defesa  do  Consumidor  vem  fazendo  desde  o  mês  de  março,  quando  foram

divulgadas  denúncias  de  contratos  suspeitos  entre  empresas  de  radares  e

prefeituras, que tiveram grande repercussão e causaram indignação na sociedade. A

partir  desse  fato,  a  Comissão  tem  realizado  audiências  públicas  para  debater  a

contratação e a instalação de radares de fiscalização de velocidade e visitas para

averiguar “in loco” as condições de instalação de alguns radares, tanto em rodovias

estaduais como em vias de Municípios, entre eles Belo Horizonte, Uberaba e Coronel

Fabriciano.

A proposição não apresenta  vício de  iniciativa  e configura legítimo exercício  do

controle, de acordo com a Constituição Estadual, que estabelece como competência

privativa da Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo.

No caso, as informações solicitadas são de grande interesse para a sociedade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 254/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 275/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  foco,  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  requer  à

Presidência da Assembleia seja enviado ao Chefe da Polícia Civil e ao Comandante-

Geral  da Polícia Militar  pedido de informações sobre os  resultados dos inquéritos

instaurados  para  a  apuração  da  morte  de  Renilson  Veriano  da  Silva  e  Jefferson

Coelho da Silva, em 19/2/2011, na Vila Marçola, Aglomerado da Serra, nesta Capital.

Após  publicação no “Diário  do  Legislativo”  de  25/3/2011,  a  matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise surgiu como desdobramento das audiências públicas
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que debateram o assassinato de Renilson Veriano e Jefferson Coelho da Silva por

policiais militares na Vila Marçola, bem como da visita à Praça do Cardoso para se

averiguarem as condições em que se encontrava a comunidade. Decorre, também,

dos  problemas  e  debates  suscitados  pelos  confrontos  do  dia  20/2/2011  no

Aglomerado da Serra, pela manifestação popular realizada no Hall das Bandeiras da

ALMG, pela morte na prisão de um dos policiais acusados, pela denúncia envolvendo

oficiais em irregularidades nos boletins de ocorrência e pelas repercussões desses

fatos nos meios de comunicação, inclusive na imprensa desta Casa.

Em consideração inicial,  a proposição em exame se fundamenta no princípio da

separação dos Poderes – e no seu desdobramento basilar,  o sistema de freios e

contrapesos  –,  oriundo  da  doutrina  clássica  e  acolhido  pelo  direito  constitucional

positivo  brasileiro,  a  partir  do  art.  2º  da  Lei  Maior.  Coaduna-se,  pois,  com  a

competência  do  Poder  Legislativo  de  fiscalizar  e  controlar  os  atos  do  Poder

Executivo, tal como consta no art. 49, X, da Constituição Federal.

Ademais, ampara-se nos arts. 73 e 74 da Constituição Estadual, que impõem à

Assembleia o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa do Estado em

todos os seus espaços e aspectos institucionais, e também no art. 54, § 3º, que lhe

assegura a prerrogativa de “encaminhar pedido de informação (...) ao Comandante-

Geral da Polícia Militar  e a outras autoridades estaduais”,  cuja “recusa, ou o não

atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa constituem

infração administrativa, sujeita a responsabilização”.

Por fim, lastreada pelas considerações anteriores, apoia-se nos arts. 100, IX, e 79,

VIII, “c”, do Regimento Interno, que facultam às comissões o direito de solicitarem à

Mesa encaminhamento de pedido por escrito de informação a autoridades estaduais,

sobre fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa e em razão da

matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição.

Portanto, a proposição em tela, sem vício de iniciativa, configura legítimo exercício de

fiscalização  e  controle,  ostentando  sólido  e  tipificado  lastro  constitucional  e

regimental.

Quanto ao mérito, a proposição em tela procura inteirar-se dos resultados a que

chegaram  os  inquéritos  policiais,  já  concluídos,  sobre  possível  desrespeito  a
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princípios, direitos e garantias fundamentais, basicamente os contidos nos arts. 1º, III,

e 5º da Constituição Federal, bem como a políticas públicas em vigor nos âmbitos

federal e estadual,  especialmente o 3º Programa Nacional de Direitos Humanos –

PNDH-3 –, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNEDH – e o

Programa Nacional  de  Segurança  Pública  com  Cidadania  –  Pronasci.  Refere-se,

ainda,  a  supostas  infrações  previstas  no  Código  Penal  e  no  Código  de  Ética  e

Disciplina dos Militares do Estado – Lei nº 14.310, de 19/6/2002.

Sabe-se que as Polícias Civil e Militar, dentro de suas atribuições legais, agiram

para averiguar os fatos em que se baseou a abertura dos citados inquéritos, tomando

as providências que lhes competem. Mesmo assim, o pedido de informação interessa

ao  Estado  e  à  sociedade,  uma  vez  que  há  contradições  entre  as  declarações

prestadas  pelas  diferentes  forças  policiais,  dúvidas  sobre  as  responsabilidades

específicas  nos  vários  níveis  hierárquicos  do  Batalhão  de  Rondas  Táticas

Metropolitanas – Rotam – quanto às irregularidades cometidas e ainda desconfianças

na opinião pública sobre os encaminhamentos efetivados. Adicionalmente, prossegue

a expectativa da sociedade e da classe política em relação ao desfecho do caso,

como ficou evidenciado pelo grande número de eventos realizados sobre o assunto

na ALMG e pelo envolvimento dos parlamentares nas discussões.

Portanto, a matéria em exame, além de atender aos requisitos prévios de direito

habilitante,  possui  motivos  suficientes  e  finalidade  específica  para  justificar-se,

coadunando-se  com  o  interesse  público.  Considerando-se  os  fatos  narrados,

compreende-se a necessidade de que a Casa se muna das informações solicitadas,

indispensáveis  ao  exercício  de  suas  atribuições  de  fiscalização e  controle,  assim

como à preservação de sua produtividade e eficiência, até para que não se perca, na

ausência de arremate e conclusão apropriados, todo o esforço institucional encetado

desde fevereiro de 2011.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 275/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Jayro Lessa, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 299/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, o Deputado Celinho do Sinttrocel requer ao

Presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ao  Diretor-Presidente  da

Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig – pedido escrito de informação a

respeito das “quedas de fornecimento de energia elétrica em Coronel Fabriciano”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2011, foi a matéria encaminhada a este

órgão colegiado, a fim de receber parecer, com fulcro nos termos do art. 233, XII,

combinado com os arts. 234 e 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  tela  tem  por  objetivo  obter  relatório  sobre  as  falhas  no

fornecimento de energia elétrica na cidade de Coronel Fabriciano, entre 1º/1/2009 e

15/3/2011,  contendo:  as  causas,  o  tempo  de  duração,  as  regiões  e  a  população

atingidas e a estimativa de prejuízo. 

A Constituição  do  Estado,  Título  III,  Capítulo  II,  Seção  I,  Subseção  VI  –  “Da

Fiscalização e dos Controles” –, em especial o art. 74, estabelece que a fiscalização

contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  das  entidades  da

administração  indireta,  nas  quais  se  inclui  a  Cemig,  é  exercida  pela  Assembleia

Legislativa. 

A Constituição do Estado,  no  art.  54,  § 3º,  também estabelece que a Mesa da

Assembleia  poderá  encaminhar  a  dirigente  de  entidade  da administração  indireta

pedido escrito de informação.

O Regimento Interno, no art. 79, VIII, “c”, estatui que é admissível requerimento de

informações às autoridades estaduais quanto a fato sujeito a controle e fiscalização

da Assembleia Legislativa.

Ademais,  essas  falhas  no  fornecimento  de  energia  elétrica  são preocupantes  e

carecem  de  esclarecimento,  em  especial  por  acarretar  prejuízo  à  população  de

Coronel Fabriciano.

Entretanto,  entendemos  que  a  solicitação  de  informações  sobre  prejuízos  não

apresenta o requisito de razoabilidade, visto que esse dado está fora do alcance da
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Cemig,  pois  são  valores  “interna  corporis” de  terceiros.  Ele  é  a  somatória  dos

prejuízos  de  todos  os  consumidores.  Certamente,  diversos  consumidores  nem

mesmo chegaram a fazer esse cálculo. A Cemig não tem condições nem obrigação

de fazer essa contabilização. Assim, apresentamos a Emenda nº 1, adiante redigida.

Conclusão

Pelo  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Requerimento  nº  299/2011,  com  a

Emenda nº 1, a seguir redigida.

Emenda nº 1

Suprima-se a expressão “e a estimativa de prejuízos causados”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 307/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em análise, o Deputado Marques Abreu requer ao

Presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ofício  ao  Secretário  de

Estado de Esportes e da Juventude solicitando-lhe informações sobre os recursos,

repasses e aplicações respectivas concernentes ao estatuído na Lei Federal nº 9.615,

de 24/3/98, em especial sobre a destinação dos recursos recebidos do Ministério do

Esporte nos termos do art.  6º  dessa lei,  nos últimos 12 meses,  e os  relatórios  e

projetos detalhados de aplicação de verba em vigor.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  26/3/2011,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em comento tem por objetivo obter informações sobre a utilização dos

recursos da União repassados ao Estado conforme a Lei Federal nº 9.615, de 1998,

que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. 

Conhecida como Lei Pelé, essa norma dispõe, nos incisos I  e II  do art.  6º,  que

constituem recursos do Ministério do Esporte as receitas oriundas de concursos de
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prognósticos previstos em lei e o adicional de 4,5% incidente sobre cada bilhete dos

concursos  de  prognósticos.  Já  o  §  2º  do  mesmo artigo  dispõe que um terço  do

adicional  de  que  trata  o  inciso  II  será  repassado  às  Secretarias  de  Esporte  dos

Estados  e  do  Distrito  Federal  ou,  na  inexistência  destas,  a  órgãos  que  tenham

atribuições  semelhantes  na  área do  esporte,  proporcionalmente  ao  montante  das

apostas  efetuadas  em  cada  unidade  da  Federação,  para  aplicação  prioritária  em

jogos escolares de esportes olímpicos e paraolímpicos. A nova redação dada pela Lei

Federal nº 12.395, de 16/3/2011, determinou que será admitida também a aplicação

desse adicional nas destinações previstas nos incisos I, VI e VIII do art. 7º da Lei

Federal  nº  9.615,  de  1998,  ou  seja,  que  os  recursos  poderão  ser  utilizados  no

desporto  educacional,  na  construção,  ampliação  e  recuperação  de  instalações

esportivas e no apoio ao desporto para pessoas portadoras de deficiência.

Parece-nos  correta  a  proposição  em  tela,  pois  uma das  funções  precípuas  do

Parlamento  é  a  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e

patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta, nos termos do art.

74  da  Constituição do Estado.  Esse dispositivo  constitucional,  combinado com os

arts. 46, inciso III, e 79, inciso VIII, alínea “c”, do Regimento Interno, dão validade à

solicitação do autor. 

No entanto, no requerimento apresentado, o autor solicita informações a Secretário

de Estado, mas fundamenta o seu pedido nos termos do art. 103, inciso III, alínea “a”,

do Regimento Interno, que dispõe sobre pedido de providências. 

No  intuito  de  traduzir  de  forma  mais  clara  o  pleito  do  autor  e  de  apresentar

fundamentação legal mais apropriada ao requerimento em tela, apresentamos, ao fim

deste parecer, substitutivo à proposição. 

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do Requerimento  nº  307/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 46, inciso III,



2222
____________________________________________________________________________

combinado com o art. 79, inciso VIII, alínea “c”, do Regimento Interno, seja enviado

ofício ao Secretário de Estado de Esportes e da Juventude solicitando informações

sobre  os  recursos repassados pela  União,  as  aplicações efetuadas  e  os  projetos

esportivos desenvolvidos no Estado, em razão do disposto no § 2º do art. 6º da Lei

Federal nº 9.615, de 24/3/98, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras

providências.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 309/2011

Mesa da Assembleia

De autoria do Deputado Rogério Correia, a proposição em tela tem por objetivo

solicitar  ao  Presidente  desta  Casa  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - pedido de informações sobre a licitação na forma

de pregão presencial referente ao Processo de Compra nº 1561122000109/2011, cujo

objeto  é  a  reforma e  adaptação de  três  edificações  utilizadas  para  instalação  de

restaurantes na área externa da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves. 

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/3/2011 e encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  autor  do  requerimento  em  análise  pretende  obter  informações  relativas  a

processo licitatório,  realizado sob forma de pregão presencial.  O edital  do referido

pregão, registrado sob o número 109/2011, estabelece como objeto do certame a

“prestação de serviços de reforma e adaptação de três edificações utilizadas para

instalação dos restaurantes,  localizadas na área externa da Cidade Administrativa

Presidente Tancredo Neves - CA”. Conforme informação disponível na ata da sessão

de  pregão,  datada  de  4/4/2011,  o  procedimento  foi  anulado,  considerando  a

necessidade de nova especificação do serviço. 

Estabelece a Lei Federal nº 8.666, de 1993, em seu art. 3º, “caput”, que a licitação

destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção
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da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento

nacional sustentável e que será processada e julgada em estrita conformidade com

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,

da  publicidade,  da  probidade  administrativa,  da  vinculação  ao  instrumento

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Por  sua  vez,  estabelece  a  Constituição  do  Estado,  em  seu  art.  62,  XXXI,  a

competência privativa da Assembleia Legislativa de fiscalizar e controlar os atos do

Poder  Executivo.  Ora,  a licitação,  por  envolver  recursos públicos,  e considerando

ainda o princípio da indisponibilidade do interesse público e demais princípios acima

citados, é exemplo claro de ato do Poder Executivo que se sujeita, nos termos legais,

à fiscalização e ao controle da Assembleia Legislativa. 

A Constituição do Estado, no seu art. 54, § 2°, con fere ainda a este Parlamento a

prerrogativa de encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de informação, cuja

recusa, ou não atendimento no prazo de trinta dias, ou prestação de informação falsa

importam crime de responsabilidade.

Considerando que a proposição em análise configura legítimo exercício de controle

e fiscalização desta Casa no que se refere à atuação do Poder Executivo, parece-nos

adequado que ela prospere.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 309/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 322/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

O  Deputado  Rogério  Correia  solicita,  por  meio  da  proposição  em  epígrafe,

informações à Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru – e

à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG – sobre os motivos do reajuste

tarifário de 7,02% nos valores dos serviços públicos de abastecimento de água e de
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esgoto sanitário prestados pela Copasa-MG, tendo em vista que a inflação oficial do

ano de 2010 foi de 5,91%.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2011, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia,  para  receber  parecer,  nos termos do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Arsae-MG, criada pela Lei  nº  18.309 de 2009,  com autonomia  administrativa,

financeira, técnica e patrimonial, vincula-se à Sedru. Tem por finalidade fiscalizar e

orientar  a  prestação  dos  serviços  públicos  de  abastecimento  de  água  e  de

esgotamento sanitário, bem como exercer a função de regulação desses serviços, na

busca  da universalização  e  da  qualidade do atendimento  em  benefício  da  saúde

pública e em compromisso com o meio ambiente.

A  agência  regulamenta  e  fiscaliza  a  prestação  dos  serviços  públicos  de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário dos Municípios atendidos pela

Copasa-MG  e  pela  empresa  Copasa-MG  Serviços  de  Saneamento  Integrado  do

Norte e Nordeste de Minas Gerais – Copanor – e de outros Municípios do Estado ou

de consórcios públicos que expressamente concederem autorização à Arsae para a

realização dessas atividades.

Conforme dispõe a Lei Federal nº 11.445, de 2007, que estabelece as diretrizes

nacionais de saneamento básico, as agências reguladoras têm entre seus objetivos o

de estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e definir

tarifas  que  assegurem  o  equilíbrio  econômico  e  financeiro  dos  contratos  e  a

modicidade  tarifária,  de  modo  a  permitir  a  apropriação  social  dos  ganhos  de

produtividade.

Nos termos definidos pela Lei nº 18.309, em seu art. 8º, o reajuste e a revisão das

tarifas  cobradas pelos  prestadores  sujeitos  à  regulação são autorizados  mediante

resolução  da  Arsae.  Tendo  em  vista  a  edição  da  Resolução  da  Arsae nº  4/2011

(publicada no “Diário Oficial”, de 24/3/2011), a Copasa-MG ficou autorizada, a partir

de 23/4/2011, a fazer um reajuste de 7,02% nas tarifas praticadas desde 1º/3/2010.

Por  meio do requerimento em análise,  são solicitadas informações à Sedru e à

Arsae-MG sobre os fatores que levaram a agência a autorizar o referido percentual de
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reajuste tarifário nos valores dos serviços públicos de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário prestados pela Copasa-MG, acima da inflação oficial medida

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – foi de 5,91% em

2010.

No que concerne ao exame da pertinência da proposição quanto à iniciativa por

membro  desta  Casa  Legislativa,  devemos  trazer  à  baila  o  art.  54,  §  3º,  da

Constituição do Estado, que confere a este Parlamento a prerrogativa de encaminhar

pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta, e determina

que a recusa ou o não atendimento ou a prestação de informação falsa constituem

infração administrativa, sujeita a responsabilização. A Secretaria de Estado à qual

está  vinculada  a  Arsae  tem  a  finalidade  de  planejar,  organizar,  dirigir,  coordenar,

executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas à política

de  desenvolvimento  regional  e  urbano,  aí  incluído  o  saneamento  básico.  Assim,

constata-se que a Arsae e a Sedru têm atribuições diferenciadas no que concerne à

regulamentação  e  à  fiscalização  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  e  de

esgotamento sanitário.

Consideramos, portanto, que as informações solicitadas estão afetas diretamente

às competências da Arsae, não se configurando a necessidade de que também a

Sedru  se  manifeste  sobre  o  assunto.  Nesse  sentido,  para  que  se  proceda  à

adequação correspondente, apresentamos uma emenda à proposição.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 322/2011 com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1

Dê-se ao requerimento a seguinte redação:

“O Deputado  que este  subscreve requer  a  V.  Exa,  na  forma regimental,  sejam

solicitadas informações à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água

e de Esgotamento  Sanitário  do Estado de Minas  Gerais  –  Arsae-MG – sobre  os

motivos  do  reajuste  tarifário  de  7,02%  nos  valores  dos  serviços  públicos  de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela Companhia de

Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG –, em face do percentual de inflação de
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5,91% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA – de 2010.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 340/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição sob análise, a Comissão de Segurança Pública requer ao

Presidente  da Assembleia seja encaminhado ao Chefe  da Polícia Civil  pedido  de

informações sobre o ingresso do Delegado Leonardo Moreira Pio na Polícia Civil, em

especial sobre a data da posse, e se esta foi obtida mediante liminar judicial, bem

como as avaliações do estágio probatório do referido Delegado.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo”, em 1º/4/2011, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise solicita o envio, ao Chefe da Polícia Civil,  de pedido de

informações sobre o ingresso do Delegado Leonardo Moreira Pio na Polícia Civil, em

especial sobre a data da posse, indagando se esta foi obtida mediante liminar judicial,

solicitando, ainda, informação sobre as avaliações do estágio probatório do referido

Delegado.

Com respeito à iniciativa, o requerimento está respaldado pelo art.  54,  § 3º,  da

Constituição  Estadual,  que  estabelece  que  a  Assembleia  Legislativa  tem  a

prerrogativa  de  encaminhar,  por  meio  de  sua  Mesa,  pedido  de  informação  a

autoridade  estadual  e  que  sua  recusa  ou  não  atendimento  constituem  infração

administrativa, sujeita a responsabilização.

Por outro lado, em cumprimento ao disposto no art. 79, inciso VIII, alínea “c”, do

Regimento Interno, somente se admite requerimento de informações às autoridades

estaduais quanto a fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou quanto a

fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa.

Nesse  aspecto,  a  solicitação  em  análise  tem  fulcro  nas  discussões  ocorridas
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durante a audiência pública promovida pela Comissão de Segurança Pública desta

Casa Legislativa,  em 25/3/2011,  acerca dos procedimentos adotados em inquérito

policial sob a responsabilidade do Delegado Leonardo Pio.

Vê-se,  pois,  que  a  matéria  em  exame  está  sujeita  à  fiscalização  e  ao

acompanhamento das atividades desenvolvidas por órgãos ou instituições públicos,

no  caso,  da  Polícia  Civil,  órgão competente  para  instauração,  desenvolvimento  e

conclusão de inquérito policial.

Ressalte-se que a Polícia Civil tem por objetivo, no território do Estado, o exercício

das funções de proteção à vida e aos bens, a preservação da ordem, da moralidade

pública e das instituições político-jurídicas e a apuração das infrações penais.

Pelo  exposto,  reconhecemos  ser  oportuno  o  encaminhamento  das  indagações

formuladas na proposição em estudo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 340/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 30 de maio de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Inácio

Franco - Paulo Guedes - Dilzon Melo - Jayro Lessa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 666/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar  denominação  a  escola  estadual  de  ensino  médio  localizada  no Município  de

Montes Claros.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 666/2011 tem como finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Gutemberg Teodoro Penha à escola estadual de ensino médio situada na
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Avenida  Perimetral,  2.300,  no  Bairro  Village  do  Lago  II,  no  Município  de  Montes

Claros.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pela comunidade escolar

da referida  escola,  que,  em reunião  realizada no dia  16/4/2010,  homologou,  pela

unanimidade dos  votos  de  seus membros,  a  indicação do nome Escola  Estadual

Gutemberg Teodoro Penha para a referida unidade de ensino.

O homenageado foi um jovem simples, que se destacou, por meio da dança e das

artes, como professor no extinto programa “Agente Jovem”.

O  trabalho  desenvolvido  por  Gutemberg  Teodoro  Penha  mudou  o  cenário  de

violência em sua comunidade. Foi dançarino do grupo “Ritmus” e professor de artes.

Suas obras encontram-se espalhadas por toda a cidade de Montes Claros, enfeitando

casas, entidades e instituições. 

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o texto do projeto à técnica legislativa.

Para perpetuar  seu exemplo  de luta  e  dedicação perante  os  jovens de Montes

Claros, consideramos meritória e oportuna a pretensão do projeto de lei em análise. 

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 666/2011, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2011.

Bosco, relator.
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